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  דבר העורך
  

 א� מכול� . זכה עד כה למהדורות רבות"˘Â„˜ È¯Ú˘‰"הספר 

גדול וראינו צור�  ,)או בחלקו(הושמט הפרק הרביעי במלואו 

ה הקדוש "רבי חיי� ויטאל זצלה ֶ#ְ!ָתב�להביאו לקורא במלואו כפי 

ו בהקדמתו "כפי שמציי% המהרח .ל"י מפי רבו ומורו האריזהאלוק

ƒkL…Â„»̃ LÈƒ‡ ‰∆tƒÓ ÌÈƒz¿Ï«aƒ̃ Èƒ�¬‡ È , ¿Í«‡¿Ï«Ó" לספר שערי קדושה
‰ '…̇Â‡»·¿̂ ,ƒ̄¬‡»‰ Èƒ̄…ÂÓ"Ê ‡»È¿̄eÏ È"Ï".   
  

ÈÙÂ‡הספר משתנה לחלוטי% כאשר מתווס& לו הפרק הרביעי  .

שעד עתה בלעדיו של הפרק הרביעי היה לנו זה הספר לעבודת 

ו% ספר מוסר נפלא ודר� עבודה יוצאת מ% הכלל לתיק, המידות

ובתוספת דרכי� שכליות מחשבתיות , )'ב' פרקי� א(המדות 

  ).'פרק ג(להשגת הנבואה ורוח הקדש 
  

‡·Â %דר� נפלאה באופני  הפרק הרביעי כמו שמבטיח המחבר ונות

ו בהבטחתו לזה הפרק באומרו "השגת רוח הקודש ועוד מפליא המהרח

"ÈƒÚÈƒ·¿̄»‰ ˜∆Ï≈Á«‰¿Â ,»Ó¿̂«Ú ÌÈƒ„eÁƒi«‰ È≈p«Ù…Â‡¿aÌ , ‚«OÀÈ Ì»„»È Ï«Ú ¯∆L¬‡
L∆„…w«‰ «Áe¯ ,Èƒ̇Èƒqƒ�¿Â Èƒz¿�«Á»a ¯∆L¬‡«k ,Èƒ„»È Ï«Ú e˙¿n«‡¿̇ƒ�¿Â".  

  

Ô‡Î המקו� לציי% שלסברת רבי� מ% המקובלי� כיו� הושמט 

נות% גושפנקא מלאה ו " מכוי% שהמהרח,הפרק הרביעי מ% הדפוס
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פי ספריו של לרבי אברה� אבולעפיה וא& סומ� את שיטתו על 

 , וא& מצטט ממנו דפי� רבי� בתו� הפרק הרביעי,הרב אבולעפיה

י " מכיו% שהרב אבולעפיה הותק& קשות ע.כפי שיבחי% הקורא

בלי� נוספי� א וכ% על ידי מקו"גדול דורו הפוסק והמקובל הרשב

לערער  חשש המוציא לאור שפרק זה עלול ,בדורות מאוחרי� יותר

  .ו"רחאת מעמדו ותורתו של המה
  

Í‡ לא כמעשה המוציא לאור ועוד רבי� אחריו שהלכו בדרכו ולא 

שהרי הבי% . ו"חשב המהרח, העזו להוציא את הפרק לאור

ו שלא כנגד תורתו של הרב אבולעפיה יצאו המתנגדי� "המהרח

פרסו� החומר ברבי� וכמוכח שרוב המקובלי� הגדולי� אלא כנגד 

שיטתו של הרב אבולעפיה ע� בגלוי או בסתר אפילו מצדדי� ל

הרב יהודה חייט שמתקי& את הרב אבולעפיה קשות מצטט אותו 

ו בפרק הרביעי לאחר שמצטט "וזה מה שמראה המהרח. רבות

יה מלקט הרב מהמקובלי� הרבי� באור� מדברי הרב אבולעפ

  . השני� שקדמו לו ועד לרב אבולעפיה300ו בתקופה של כשחי
  

ÔÈ‡ ה "זה המקו� לעסוק בתורת הרב אבולעפיה א& שכבר בע

יע% כי מבטיח . זכינו שכל כתביו ראו אור בשני� האחרונות

ÂÓeÏ¬Ú«̇¿Â Ì»Ï…ÂÚ È≈Ê»̄ Ì»̇…ÂÈ¿‰ƒÏ¿Â̇… ". ו בסו& הקדמתו"המהרח
ÌÈƒ̄»̇¿Ò ,‰»n«‡ ÌƒÈ«t¿Ï«‡ ‰∆q«Î¬‡«Â Á«Ù∆Ë ‰∆l«‚¬‡. ˜«Á…„¿a Á«z¿Ù∆‡¿Â 

»MÀ„¿w«‰ È≈̄¬Ú«L‰ ,˙Èƒ̃¿„ƒÒ Ë«Á«Ó¿k. ‰∆k¿ÊƒÈ Èe‡»̄ ‰∆È¿‰ƒi∆L ÈƒÓe 
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 È≈�¿ÙƒÏ Ò≈�»kƒ‰¿ÏeÌÈƒ�¿ÙƒÏ .‰Â ' ÌÈƒÎ¿Ï…Â‰«Ï ·…ÂË Ú«�¿ÓƒÈ ‡…Ï ·…Âh«‰
ÌÈƒÓ»̇¿a." הזכרנו כא% את הרב אבולעפיה למע% החושקי� באמת 

לעלות במדרגות הקדושה שעדיי% לא זכו לטעו� מתורותיו של 

  .ה אלפי� אמה ומכסה טפחשמגלהרב אבולעפיה 
  

˙Â¯Ú‰‰ &ת קטנות כאלו שהבאנו בגו  הספר ה� בסוגרי� עגולו

הבאנו , מה שהיה חסר, וא� הוספנו לצטוט מ% המקורות).  (

  [ ]. בסוגרי� מרובעות כאלו
  

Â�‡·‰שערי "יקטיליא בעל ' מאמר מ% הרב המקובל רבי יוס& ג

  .וחשיבותו רבה כמעט ולא שזפתו עי% המאמר ".גנת אגוז"ו, "אורה
  

ÔÎÂו " שמזכירו המהרח,יוס& דילה ריינה'  הבאנו מעשה נורא מר

  .וג� הוא לא זכה לפרסו� רב. )ג"קכ' עמ( כא% בספרו
  

È˙‡ÈˆÈ·Âארע תקלה על  אשטח תפילה לאבינו שבשמי� שלא ת

 וכל ,שרצוננו ותשוקתינו רק להתקרב ולקרב לאבינו שבשמי�, ידי

   .מעשינו בספר הזכויות יכתבו
  

הרח ש  סחוד תש לול    ו"מי� א

מנו% גרוס                                                              א



א קדושה   הקדמת המחבר   שערי

¯«Ó»‡ְ�ב�ד ָהַרב י�ֵס� ִויַטאל זלה ��ֶ �ְ�ֵני י יִתִאָר: ה" ַהָ�ִעיר ַחִ�י

� ִנְתַעֵ)� ֵמֵעיֵניֶה�ְוַה, ִמְ'&�ְקִקי� ַלֲעל�ת,  ְוֵה� מ$ָעִטי�ֲעִלָ�ה(ָ )*. 

�ֶאת , 2ְרח�ת ַחִ�י�ְלַח01ֵ ְוִלְמצֹא , ְוִיְת��ְננ$ ַ�ְ*ָפִרי� ַהַ,ְדמ�ִני

ְלַהֲעל�ת ַנְפָ'� ֶאל , �0$ֲעה ֲאֶ'ר ָי ֵיְלכ$ 6�ָ ְוֶאת ַה5ֲַע0ֶַה4ֶֶר3ְ

 ִ�י ה$א ַה9ְֵלמ$ת ַה8ְִצִחי ְ�ִעְנַי� .$ְלֶדְ�ָקה �� ִיְתָ�ֵר3ְ, ָ'ְרָ'6 ָהֶעְלי��

�ֵבק$ת ַהה$א $ְבֶאְמָצע$ת ַה4ְ, ֶ'ָ�ל ְיֵמיֶה� ִנְדְ�ק$ ְ�ק�ָנ�, ַה8ְִביִאי

ִאיר ְלָה, ְלה�ר�ָת� ֵאיֶזה ַה4ֶֶר3ְ ִיְ'�ֹ� א�ר, ָ'ְרָתה ֲעֵליֶה� ר$ַח ַה,ֶֹד'

ַ:ל ֵעיַני ", ה" ְ�מ� ֶ'ִהְת1ֵַ)ל 4ִָוד ַה5ֶֶל3ְ ע.ֵעיֵניֶה� ְ�ָרֵזי &�ָרה

, ְ�ֶדֶר3ְ ְיָ'ָרה $ְלַהְדִריָכ� .)תהלי� קיט יח( "ִנְפָלא�ת ִמ&�ָרֵת3ְְו;ִ�יָטה 

ְו;ֲחֵריֶה� ָ�א$ . ָלֶלֶכת ֶאל ִעיר מ�ָ'ב ַה5ְז(�5ָ ָלֶה� ִע� ְ�ֵני ֲעִלָ�ה

�$ִבְ,'� ָלֵצאת , "1ְר$ִ'י�"ַה8ְִקָרִאי� , ַהֲחִסיִדי� ָהִרא'�ִני

�$ִרי� ִ�ְמָער�ת צ, $ְלִהְת$54ַת ָלֶה�, ְ�ִעְקב�ֵתיֶה� ֶ'ל ְנִביִאי

, 1ְר$ִ'י� ְ�ָבֵ&יֶה�,  $ֵמֶה�.ְר'� ִמ4ְַרֵכי ְ�ֵני 2ָד� $ֵפ,$ְבִמְדָ�ר�ת

� ְוָכל .ִדְמי�� ה�ְלֵכי ִמְדָ�ר�תְ��� ַהַ)ְיָלה ָ&ִמיד לֹא ֶיֱח'$ ְוָכל ַה

, ה"$ְבִ'יֵרי 4ִָוד ַה5ֶֶל3ְ ע, ְלַהֵ)ל ֶאת ��ְר2� ְ�ֵעֶסק ַה&�ָרה

 ַעד ֲאֶ'ר ִ&ְדַ�ק ַמְחַ'ְבָ&� ְ�כַֹח ְוֵחֶ'ק ִנְמָר? .5ְ0ִַחי� ֶאת ַהֵ)בַה5ְ

�ַעד ֲאֶ'ר ָעל$ , ְוִהְתִמיד$ ְ�ָכ3ְ ָ�ל ְיֵמיֶה�. ְ�א�ר�ת ָהֶעְלי�ִני

, ְ�מ� ֶ'ִ&ְרֵ:� א$ְנְקל�ס, ְוִיְתַנְ�א$ ְולֹא ָיָספ$, ְלַמְדֵרַגת ר$ַח ַה,ֶֹד'

לֹא ִנְמְצא$ א�ַפ8ֵי , ְוִע� ֱהי�ָת� ִ�י לֹא ְרִאי ֶזה ִ�ְרִאי ֶזה". לֹא 1ְָסק$ְו"

�, ת"ֵאיָכה ַיַעְבד$ ַהְ,ד�ִ'י� ָהֵאֶ)ה ֶאת השי, 4ְַרֵכיֶה� ְוִ'$5ֵ'יֶה

  :ְוַנֲע0ֶה ֵ�� ַ:� ֲאַנְחנ$
  



ב קדושה   הקדמת המחבר   שערי

Ï«Ú¿Âִדיע�ת,  ֵ�� ִנְתַמֲעט$ ַהְ)ָבב�ת�� ַהְ:ַ, � ֶ'ל ַה�4ר�ת ַהָ�ִאי

�ָעְזב$ א�ָתנ$ ,  ָסע$ ֵה5ָה ִלְמנ$ח�ת.ְסק$ ַ�ֲעֵלי ר$ַח ַה,ֶֹד'$ָפ, ;ֲחֵריֶה

� ְרֵעִבי�, ַלֲאָנח�ת:ַ �ַעד ֲאֶ'ר ָצַמח ֵיא$' ְ�ִל��ת ְ�ֵני ָה2ָד� , ְצֵמִאי

א$ ְ'ַנִי� ְ'ל�ָ'ה ַ:ְרִ:יִרי�  ְוִא� ִי5ְָצ.ר ְ�ָחְכָמה ִנְפָל2ה ַהֵ)ז$ָלת$

ִ�י , �ִי2ָו, ְמַבְ,ִ'י� ַמִי�, 1ָָחהֶאָחד ֵמִעיר $ְ'ַנִי� ִמ5ְִ', ְ�רֹא' 2ִמיר

ְלִהְתָקֵרב , ְלִסַ�ת ֲאֶ'ר לֹא ָ�ת$ב ְ�ֵסֶפר א�ַפ� ַמֲע0ֵה$, ִנְסַ&� ָ�ל ָחז��

  :ָלֶגֶ'ת ֶאל ַה,ֶֹד' 1ְִניָמה

  

¿ÂL≈È�,  ֵמֶה� ֲאֶ'ר ָהי$ ַמְ'ִ�יִעי� ְ�כַֹח ְ'מ�ת ַה,ֶֹד' ֶאל ַה5ְַל2ִכי

8ִי� ַעל , ִ�י ָהי$ ַמְל2ִכי� ַ&ְח&�ִני� ְמא�ד, ְוִה8ֵה ח$ֵ'3ְ, ְוִיָ,ו$ ָלא�ר ְממ(

ְרָ�ִבי� ִמ�Cב ְוַרע, ֲעב�ַדת ָהע�ָל� ַהBֶה ַיDִיג$ ְוֵה� ַעְצָמ� לֹא , ְוֵה� מ(

, ט�ב ְוַרע, $ְמַגִלי� ָלֶה� 4ְִבֵרי ַ&ֲער�ב�ת, ְוָהא�ר�ת ָהֶעְלי�ִני� ָהֱאֶמת

, 2ה"ְוָחְכַמת ַהִכיִמי, $ְדָבִרי� ְ�ֵטִלי� ְ�ִעְנְיֵני ְרפ$א�ת, ֱאֶמת ָוֶ'ֶקר

ִמי ִיֵ&� . ָכר ָ&ע$ ְוַג� ֵאֶ)ה ַ�ַ�ִי� ָ'ג$ $ַב9ֵ. ְוַהְ'ָ�ע�ת$ְפע()�ת ְקֵמִעי�

ְוִיDְא$ ַקל ְוחֶֹמר ֵמא�ָת� , ְוָהָיה ְלָבָב� ֶזה ַלֲעסֹק ַ�&�ָרה $ְבִמְצו�ת

ִ�י ִא� , ֶ'8ְִכְנס$ ַל1ְַר4ֵס ְולֹא ִנְמַלט ֵמֶה� ִאי', ;ְרָ�ָעה ְ:ד�ֵלי ִי0ְָרֵאל

ִ�ְ,'$ ַמְלֲאֵכי ַה9ֵָרת , א ְו;� ה$.ַרִ�י ֲעִקיָבא, ַהה$א ַסָ�א ֲחִסיָדא

  :ִנְכַנס ְ�ָ'ל�� ְוָיָצא ְ�ָ'ל��, ֶעְזָרָת6 ל�' ל$ֵלא ה, ְלַדֲחפ�

  

˙∆Ó¡‡»‰¿Â ,ַמְדֵרג�ת ְ:ד� �',ְ�ִ � ְוַעל .ְקר�ב�ת ֶאל ַה8ְב2$ה, ל�תִ�י ֵה

, ְזֶ�ה ֶאל ר$ַח ַה,ֶֹד' מ$ָעטַהְלַואי ֶ'8ִ,  ֲאַנְחנ$ 2ֵכ�.ְסַ&ְ�נ$ ְקָצָת�ֵ�� ִנ



ג קדושה   הקדמת המחבר   שערי

ְרָס�ֲאֶ'ר ַרִ�י� ָזכ$ ֵאָליו, ל"ְ�ִעְנַי� ִ:)$י ֵאִלָ�ה$ ז  $ְכִעְנַי� ִ:)$י . 5ְ�ַפ(

�ִ�י , ְולֹא ע�ד. 8ִ�ְַזָ�ר ַהְרֵ�ה 1ְָעִמי� ְ�ֵסֶפר ַהִ&,$ִני�, ִנְ'מ�ת ַהַ�4ִיִקי

ְוֵי' ֲאֶ'ר ַנְפ'� . ה ָרִאיִתי ֲאָנִ'י� ְקד�ִ'י� ָזכ$ ְלָכל ֶזהַ:� ִ�ְזַמ8ֵינ$ ֶז

ִ&ְתַ:ֶ)ה ָל2ָד� ְוַתְנִהיֵגה$ ְ�ָכל , ְ�ִהְז4ְַ�ָכ6 ִ�ְמא�ד ְמא�ד, ַעְצמ$ת�

י� י(Dְג$ ;� ִ�ְזַמ8ֵינ$ ֶזה ֶאל ָהְרא$ִי, 4ְָרִכי� ְקר�ִבי�, ְוָכל ֵאֶ)ה. 4ְָרָכיו

�ָצִרי3ְ ַהְבָחָנה ְ:ד�ָלה ְוִנְסי�נ�ת ַר��ת ַלֲעמֹד ַעל , ֲאָמָנה, ;3ְ. ֲאֵליֶה

ְוָכל ֶזה ִיְתָ�ֵאר . ִ�ְלִ&י ָטה�ר, א$ַלי ר$ַח ;ֶחֶרת ָהְיָתה ִע�5, ָהֱאֶמת

  :ַ�ֵחֶלק ַה9ְִליִ'י 9ַ�ַַער ַה9ְִמיִני

  

Ô≈Î»Ï ,י ר$ַח ִ�ְטִנִנְתיַקִצֶה�ְלה�ר�ת , ְוִלְתמ3ְֹ ִ�יִמיָנ�, י ְלַהִ&יר ַל1ְר$ִ'י

ְקַט� ַה$5�ַת ְוַרב , ְוַעל ֵ�� ִחַ�ְרִ&י ִח�$ר ֶזה. ָלֶה� ַה4ֶֶר3ְ ֵיְלכ$ 6�ָ

$ב� ֲאָבֵאר , MÀ„¿̃ È≈̄¬Ú«L«‰,  $ְקָראִתיו.ַל0ְ5ִַ�יִלי� ַיְזִהיר$, תָהֵאיכ$

� ִ�י ֲאִני ִקַ�ְלִ&י� .�ִני� ֲאֶ'ר ָהי$ ְלָפֵנינ$ר$� ָהִרא'לֹא ֶ'ָע, ְסָתִרי

ְוִלְהי�ָת� . ל"י ל$ְרָיא ז"מ�ִרי ָהֲאִר, ְצָבא�ת' ַמְל;3ְ ה, ִמ1ֶה ִאי' ָקד�'

� . ַוֲאַכֶ*ה ;ְל1ִַי� ;5ָהֲאַגֶ)ה ֶטַפח, ָרֵזי ע�ָל� ְוַתֲעל$מ�ת ְסָתִרי

 $ִמי ֶ'ִ�ְהֶיה ָרא$י ִיְזֶ�ה .ְ�ַמַחט ִסְדִקית, ַהְ,ד(9ָהק ַ'ֲעֵרי ְוֶאְפַ&ח ְ�דַֹח

  :ַה�Cב לֹא ִיְמַנע ט�ב ַלה�ְלִכי� ְ�ָתִמי�' וה. ִלְפִני�$ְלִהָ�ֵנס ִלְפֵני 

  

ÂÈƒz¿̃«lƒÁ¿Â�ְ�ַהְנָהַגת 4ֶֶר3ְ , ַהֵחֶלק ָהִרא'��,  ְל;ְרָ�ָעה ֲחָלִקי

� ה$א ְוִיְתַחֵ)ק, ַה5ְִבי2ה ִליֵדי ר$ַח ַה,ֶֹד', 1ְִרי'$תַהֲחִסיד$ת ְוַה:ַ 

�$ְבֵבא$ר ָהעֶֹנ' ְוַהDָָכר ֶ'ל , ְ�ת�ָכח�ת,  ַהֵחֶלק ַה9ִֵני.ְלִ'9ָה ְ'ָעִרי
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 ְוַהֵחֶלק .ֶנְחַלק ְלִ'ְבָעה ְ'ָעִרי�ְו, ִמְצו�ת ֲע0ֵה $ִמְצו�ת לֹא ַ&ֲע0ֶה

 הְוִיְתַחֵ)ק ִלְ'מ�ָנ, ְ�ַהְנָהַגת ַהDַָגת ר$ַח ַה,ֶֹד' ַעְצמ�, יִ'יַה9ְִל

�ֲאֶ'ר ַעל ָיָד� י(Dַג , ְ�א�ַפ8ֵי ַהִ�ח$ִדי� ַעְצָמ�,  ְוַהֵחֶלק ָהְרִביִעי.ְ'ָעִרי

  :ְוִנְת;5ְת$ ַעל ָיִדי, ַ�ֲאֶ'ר ָ�ַחְנִ&י ְוִנִ*יִתי, ר$ַח ַה,ֶֹד'

  

∆‡¿ÂÌÈƒ�»ÓÈƒÒ Ô…Âa¿L∆Á ¿Í∆̄∆c Ô»Ë»̄¿t ·…z¿Î .ÊÚ· Èƒl≈Á»‰ e‰∆Ê¿Â"‰.  
  

Ô…ÂL‡ƒ̄»‰ ˜∆Ï≈Á«‰ :  
�ְלה�ִדיַע :ֶֹדל ַה1ְָג� ַעל ְיֵדי ַחCָאת ,  ָהִרא'��.ִיְתַחֵ)ק ְלִ'9ָה ְ'ָעִרי

. י ִמ�4ת ַה5ְג(�8ת1ְ�ַָג� ַה8ְִמָ'3ְ ַעל ְיֵד, ַה9ִֵני. ָה2ָד� ְ�ִעְנַי� ַה5ְִצו�ת

ְ�ֵבא$ר ִמ4ְַרַ:ת ַהַ�4ִיק , ָהְרִביִעי. ְ�ֵבא$ר ֵ'� ַצ4ִיק א� ָחִסיד, ַה9ְִליִ'י

ְ�ֵבא$ר , ַה9ִ9ִי. ְ�ֵבא$ר ִמ4ְַרַ:ת ֶהָחִסיד ִ�ְפָרט$ת, ַהֲחִמיִ'י. ִ�ְפָרט$ת

��ֶלֶלת ָ�ל ַה9ְָעִרי� ֲאֶ'ר ַ�ֵחֶלק , א�דַהְנָהַגת ַהֲחִסיִדי� 4ֶ�ֶַר3ְ ְקָצָרה ְמ

  :ַהBֶה

  

Èƒ�≈M«‰ ˜∆Ï≈Á«‰:  
$5�ַָסֵרי ,  ַה9ִֵני.ַ�&�ֵכח�ת,  ָהִרא'��.ְתַחֵ)ק ִלְ'מ�ָנה ְ'ָעִרי�ִי

ַה5ְִצָוה,  ַה9ְִליִ'י.ל"ָרַז ְ�עֶֹנ' ,  ָהְרִביִעי.0ְ�ִַכר ְמַקְ�ֵמי ַה&�ָרה ְו

עֶֹנ' ְ�,  ַה9ִ9ִי.ְ�עֶֹנ' ִמ�4ת ָהֲאס$ר�ת,  ַהֲחִמיִ'י.�ת ֲהָרע�תִמ4

,  ַה9ְִמיִני.0ְ�ִַכר ִמְצו�ת ֲע0ֵה, יִעי ַה9ְִב.ִמְצו�ת לֹא ַ&ֲע0ֶה

  . ַהְ&'$ָבה
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ÈƒLÈƒÏ¿M«‰ ˜∆Ï≈Á«‰ :  
, ִרא'�� ָה.מ�ָנה ְ'ָעִרי�ְתַחֵ)ק ִלְ'ְוִי, ְ�ַהְנָהַגת ַהDַָגת ר$ַח ַה,ֶֹד'

 .ִ�ְמַעְ�ֵבי ַה8ְב2$ה, ִ'י ַה9ְִלי.ְ�ַמה$ת ָה2ָד�,  ַה9ִֵני.ְ�ַמה$ת ָהע�ָלמ�ת

, י ַה9ִ9ִ.ָהְ�ֵאיכ$ת ַה8ְב2$ה ְוִעְנָיֶני, ַהֲחִמיִ'י. ִ�ְתָנֵאי ַה8ְב2$ה, ָהְרִביִעי

 .ַח ַה,ֶֹד' ִ�ְזַמ8ֵינ$ ֶזהְ�ַמְדֵרַגת ר$, 9ְִביִעי ַה.ְ�ַמְדֵרג�ת ַה8ְב2$ה

  :ַהְנָהָגה ְקָצָרה, ַה9ְִמיִני

  

ÈƒÚÈƒ·¿̄»‰ ˜∆Ï≈Á«‰:  
 .ְתַחֵ)ק ִלְ'ל�ָ'ה ֲחָלִקי� ִיַה,ֶֹד'ְ�א�ַפ8ֵי ַה$59ִ' ְ�ַהDַָגת ר$ַח 

 ִ�ְתָנֵאי , ַה9ְִליִ'י.א�ַפ� ַהַהDָָגה ְ�, ַה9ִֵני. ְ�א�ַפ8ֵי ַה5ֲַע0ִי�,ָהִרא'��

  .ַהַהDָָגה
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ו

Ô…ÂL‡ƒ̄»‰ ˜∆Ï≈Á«‰:  
  

 Ô…ÂL‡ƒ̄»‰ ¯«Ú«M«‰  
  :ְּבֵבאּור ַהְּפָגם ַעל ְיֵדי ַחְּטאֹות ָה�ָדם ְּבִעְנַין ַהִּמְצוֹות

 

»Í¿ÏÈƒk¿N«‡ ת�ַחת ִמָ�ל ִמְצו� �ת�ָלה ָרַעת ָה�ָד� ַ�ֲע��ד��ה ְָ�ַ � ְוא�ְרָ

א� ְ�ִהָ�ְנע� ִמְ*ַקֵ(� �ַחת , ת ֲאֶ!ר לֹא ַ&ֲעֶ�יָנהה ִמְצו�"ָהֵ!� שס

  :ח ִמְצו�ת ֲעֵ�ה ֲאֶ!ר ִנְצַטָ,ה ָ�ֶה+ ַלֲע��ָת+"מרמ

  

Ú»„…Â0 ִ�,  ֶאל ַ�ֲעֵלי ַמָ/ע�,�י ִ�י �,0 ָה�ָד� ֵאיֶנ2, ָה�ָד� ַעְצמ� ִמ1ַד ַה

ע�ר ,ָבָ�ר ַ&ְלִ�יֵ!ִני  ")א"י' ִא(�ב י(ָ�ת,ב  ְ�מ� ֶ!.ֶזה ִנְקָרא ְ�ַ�ר ָה�ָד�

ַעל ְ�ַ�ר �ָד� לֹא  ")ב"ל' ְ!מ�ת ל( ְוע�ד ְ�ִתיב .ֲעָצמ�ת ְוִגיִדי� ְ&�ְכֵכִני,ַב

�ֲאָבל ַה�,0 ה,א ִעְנַי+ ְלב,! , ִנְמָצא ָה�ָד� ה,א ַהְ:ִניִמ(,ת. 'וגו" ִייָסְ

מ� ְ�ע�ד� ָ�ע�ָל� �� ֶנֶפ! ַהִ;ְכִלית ֲאֶ!ר ִהיא ָה�ָד� ַעְצֶאָחד ִ&ְתַלֵ�! 

ְלב,! ַזְ�  ְו�ַחר ַהְ:ִטיָרה י<ְפַ!ט ֵמָעָליו ַהְ*ב,! ַהֶ=ה ְוִיְתַלֵ�! ִ�.ַהֶ=ה

' ְוג�" ָהִסיר, ַהְ�ָגִדי� ַה1ִֹאי� ")'ְזַכְרָיה ג(  ,ְכמ� ֶ!ָ�ת,ב.ְוָנִקי ר,ָחִני

  :ה,א ַה2ְִקָרא ֲחל,ָקא ְ/ַרָ�ָנ+, "ְוַהְלֵ�! אְֹתָ� ַמֲחָלצ�ת"

  

…ÂÓ¿Îe0,��+ ְ�ַתְבִנית ֵאיְבֵרי ַהָ  ֵ�+ , ֶ!ְ*ב,! �,0 ָה�ָד� ַיֲעֵ�ה, ָהא<

� ֶאת ַה�,0 ֶ!ה,א ְלב,! ַה2ֶֶפ! ְ�ַתְבִנית ְ/י�ַק+ ַה2ֶֶפ!ָעָ�ה ה,א ִיְתָ�ַרְ 

, ה ִ�יִדי� ַהְ�ַקְ?ִרי� ֶאת ָהֲאָבִרי�"ח ֲאָבִרי� ְוָלֶה� שס"ברמ
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ז

 .ל ֵאֶבר ְ�ִדְמי�+ ִצ2�ר�ת,ְלַהְמִ!יְ� ַעל ָיָד� ַהָ/� ְוַהַח(,ת ֵמֵאֶבר ֶא

ח ֵאיָבִרי� ר,ָחִנִ(י� "ְו�ַחר ְיִציַרת ַה�,0 ָנַפח �� ֶנֶפ! ַחָ(ה ְ�ל,ָלה מרמ

 . ֶ!ל ַה�,0ה ִ�יִדי�"ח ֵאיָבִרי� ושס" רמְוִיְתַלְ�!, &�ְ�, י�ה ִ�יִד"ושס

 0,�ָ*ָת+ ַעל ְיֵדי ַהֵ�ִלי� ֶ!ֵה� ֵאיְבֵרי ַה ְו�ז :�ֲעִלי� ֵאיְבֵרי ַה2ֶֶפ! ְ:ע<

�ְרֶז+ ְ�ַיד ַהח�ֵצב ��ַ�ַ.:ְ 0,�ָ*ָת�  ְוָהְר�ָיה ַלֶ=ה ִ�י לֹא ִיְפֲעל, ֵאיְבֵרי ַה ע<

,ְבִהְסַ&ֵ*ק ַה2ֶֶפ! ', ֶאָ*א ְ�ע�ד ַה2ֶֶפ! ָ�ֶה� ַעִי+ ר��ה ְואֶֹז+ !�ַמַעת וכו

  :ח ֲאָבִרי�"ָחְ!כ, ָהר�א�ת ָ�ֲאר<��ת ְוִנְתַ�ְ@ל, ָ�ל ַהח,ִ!י� מרמ

  

Ï«Ú¿Âֶזה שס �ה "י+ &�ְ� שסה ִ�יִדי� ר,ָחִנִ(י� ֶ!ל ַה2ֶֶפ! ִמְתַלְ�ִ!" ֶ/ֶרְ

ח ֵאיְבֵרי "ִ�יִדי� ֶ!ַ��,0 ,ַמְמִ!יִכי+ ָמז�+ ַה�,ָפִני ֶ!ה,א ַהָ/� ֶאל רמ

 .ח ֵאיְבֵרי ַה2ֶֶפ!"ֵנס רמַפְרַה�,0 ִע� ָמז�+ ָהר,ָחִני ְ:ִניִמי ְ�ת�כ� ְל

�� ֵ�+ ִמְתָ:ְרִקי+ ְוִגיֵדי ַה�,0 , ְו�ַחר ַהְ:ִטיָרה ֵאי+ !,� ַח(,ת ִנְ!ַ:עַ

 � ִנְמָצא ִ�י ָה�ָד.ֵאיָבִרי� ְוָהי, ְ�לֹא ָהי,ח ָה",ִמְתַרAְִבי+ ְ�מ� רמ

ְ�ַעְצמ� ֵאיֶנ2, ִ�י ִא� ַה2ֶֶפ! ַהִ;ְכִלית ֲאֶ!ר ִמְתַלֶ�ֶ!ת ְ�ג,0 ַה2ְִקָרא 

  :ְלב,! ֶ!ָ*B ָ�ע�ָל� ַהֶ=ה

  

¿ÂÚ«„!ֶ ב ְוַרע ִ�י �ַחר�ַהַ/ַעת ט C+ ְו�ַכל ֵמֵע�ְ�ר, , ָחָטא �ָד� ָהִרא! ח<

� ְוז� ִהיא ִעְנַי+ ז<ֲהַמת ַה2ָָח! .� ֵה� ָ�ל ֶאָחד ִמ@�ב ְוַרעַנְפ!� ְוג,פ� ַ

� ֶה ָלמ,ְר� ָ�ֶהיל ָ�ִטֵהֶ!ע ְוַהז<ֲהַמא ָרְוַעל ְיֵדי ָה, ֶ!ֵהִטיל ְ�ַחָ,ה ,ְב�ָד�

ִ�י  ")ז"י' ְ�ֵראִ!ית ב( בת,ָ�ֶ! ה,ֶזְו, �ָפג,ְל� ,ָ!ְפַנה ְליָתִמי� ,ִעָגְני� ,ִאָלֳח

  :ִמיַתת ַה2ֶֶפ! ,ִמיַתת ַה�,0". ְ�י�� ֲאָכְלָ� ִמֶ�2, מ�ת ָ&מ,ת
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ח

¯≈‡»·¿�eב ְוָהַרע ֶ!2ְִתָעֵרב ָ�ֶה��ַמה ִעְנַי+ ַה@  , +�ְוַעֵ(+ ַמה ֶ!2ְִכ&ֹב ְלַקָ

ִה2ֵה . י ְוָתִבי+ ַמה ֶ!�נ, ��ְתִבי+ ַ�ַ?ַער ַהֶ=הר ְ!ֵני ,ְ!ִליִ!ַעַ!' ְ�ֵחֶלק ג

�ַר� ַ&ֲערֶֹבת ַהֶ=ה ְ�ָכל ָהע�ָלמ�ת , ַ�ֲאֶ!ר ָחָטא ְ�ֵעC ַהַ/ַעת ט�ב ְוַרעָ

  :ְוֵאי+ ְלָ� ָ/ָבר ֶ!ֵאינ� ָ�ל,ל ִמ@�ב ְוַרע

  

‡»̂¿Óƒ�¿Âָצר ֵמ�ְרָ�ָעה ַה�0 ָה�ָד� ַה2,�2ֵה ְוִה, ְ(ס�ד�ת ַהַ&ְח&�ִני� ִ�י 

�ת  ְוג,0 ָה�ָד� נ�ַצר ִמ+ ַה@�ב ֶ!ְ��ְרָ�ָעה ְיס�ד.ֵה� ְ�ל,ִלי� ט�ב ְוַרע

E!0 �ְרַ�ע .ָעָפר, ַמִי�, ר,ַח,  ֵא,� �ְמָנ� ִמ+ ָהַרע ֶ!ָ�ֶה� נ�ְצר, ַ�

ְוַכֲאֶ!ר ִ&ְתַ�ֵ�ר . ְוַהְ(ר<Aָה, ֲאד<ָ�הְוָה, ְוַהְ?חָֹרה,  ַהְ*ָבָנהEָמר�ת ֶ!ֵה� 

ָ�ִאי� , ַעל ְ�ִחיַנת ַה@�ב ֶ!ָ�ֶה+, ֵאיֶזה ֵמֶה� ִמְ�ִחיַנת ָהַרע ֶ!ְ�ֵה+

  :ְוִא� ִ&ְתַ�ֵ�ר ְ�י�ֵתר ָ&ִמית ְלג,0 ָה�ָד�, ֳחָלִאי� ,ְנָגִעי� ַעל ָה�ָד�

  

¯»·¿Îeָל�ב ְוַרע ִנְתָ�ֵאר ִ�י ְ�ָכל ָהע�ת ָהָיה ֵער,ב ט�מ. �� ְוִנְמָצא ִ�י ַ

ִ�י ֲהלֹא ח,ְצָבB ִמ+ �ְרָ�ָעה ְיס�ד�ת ר,ָחִנִ(י� , ְ�ֶנֶפ! ָה�ָד� ָהָיה ֵ�+

 .ר,ְ� ה,אה ָ�"(�ת ֵ!� הויֶ!ֵ�ֶה� נ�ְצר, ָ�ל ָהֶעְלי�ִני� ְוֵה� �ְרַ�ע א�ִת

 ְוז, ַה2ְִקָרא .'ֵמ�ְרַ�ע ר,ח�ת ��ִאי ָהר,ַח ְוג� )'ז ט"אל לְיֶחְזֵק(ְוַעל ֶזה ֶנֱאַמר 

ְוִה2ֵה ַ�� ֶאת ֶזה ְלע<ַ�ת ֶזה ָעָ�ה . ֶנֶפ! ָה�ָד� ַעְצמ� ִמ1ַד ַה@�ב

, ��ֵלל �ְרָ�ָעה ֲאב�ת ְנִזיִקי+,  �ָד� ְ�ִלַ(ַעלEְוה,א ַה2ְִקָרא , ָהֱאלִֹהי�

ִמ+ �ְרָ�ָעה ְיס�ד�ת ָהָרִעי� ,ִמָ?� ִנְמְ!ָכה , א�ת ְנָגִעי�ְו�ְרָ�ָעה ַמְר

 ,ְכֶ!ִ&ְתַ�ֵ�ר ֶנֶפ! ז� ַעל ֶנֶפ! . ָה�ָד� ַה2ְִקָרא ֵיֶצר ָהַרעֶנֶפ! ָרָעה ֶאל
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ְוִא� ִ&ְתַ�ֵ�ר י�ֵתר , ַה@�ָבה ָיב�א, ֵאֶליָה ַנְזִקי+ ,ְנָגִעי� ָוֳחָלֵאי ַה2ֶֶפ!

  :ְ&ִמיֵתנ,

  

‰≈pƒ‰¿Â ָרה ֶ!ִהיא ַהְ:ִרי ְ�ל,ָלה�ג ֲאָבִרי� ְוִגיִדי�"תריִמ ֶנֶפ! ַהְ@ה ,

ה ַה2ְִקֵראת ַהְ@ֵמ� ג ֲאָבִרי� ְוִגיִדי+ ֶ!ל ֶנֶפ!"ִמְתַלֶ�ֶ!ת &�ְ� תרי

ֶ!ל ג ֲאָבִרי� ְוִגיִדי� " ,ְ!ֵ&יֶה+ ַיַחד ִמְתַלְ�!�ת בתרי.ְקִליַפת ַהְ:ִרי

0,�ְוֶאְבֵרי ,  ְוִנְמְצא, ֵאיְבֵרי ֶנֶפ! ַהְ@ה�ָרה &�ְ� ֵאיְבֵרי ֶנֶפ! ָהָרָעה.ַה

0,�ְוִה2ֵה ָ�ל �ַחת ִמְ?ֵ&י ְנָפ!�ת ֵא*, . ֶנֶפ! ָהָרָעה &�ְ� ֵאיְבֵרי ַה

ַה2ֶֶפ! ַהAְד�ָ!ה  ְו�ְמָנ� ָמז�+ ָהר,ָחִני ֶ!ל .ה ָמז�+ ר,ָחִני ְלִהְתַקֵ(�ְצִריָכ

ג ִמְצו�ת ְ�ִדְמי�+ "תריִמִנְמָ!ְ� ֵאֶליָה ַעל ְיֵדי ִק(,� ַה&�ָרה ַהְ�ל,ָלה 

ְלכ, " )'ה' ִמְ!ֵלי ט(ְ�מ� ֶ!ָ�ת,ב , ג ֶאְבֵרי ַה2ֶֶפ! ַ�� ֵה� ְוִנְקָרא ֶלֶח�"תרי

+ ִמִ�ְצָוה ְ:ָרִטית ח ֵאיָבִרי� ִנ=�" ְוָכל ֵאֶבר ִמ+ רמ."ַלֲחמ, ְ�ָלְחִמי

�� , ַהִ�ְתַיֶחֶסת ְלא�ת� ֵאֶבר ְוַכֲאֶ!ר ֶיְחַסר ָל�ָד� ִק(,� ֵאיז� ִמְצָוהַ

ָהֵאֶבר ַהְ:ָרִטי ַהִ�ְתַיֵחס ַלִ�ְצָוה ֶיְחַסר ִמֶ�2, ְמז�נ� ַה2ְִמָ!ְ� ל� ֵמ�ְרַ�ע 

". ְו�ָ&ה ַמֲחֶיה ֶאת �<ָ*� ")'ו' ְנֶחְמָיה ט( ְ�מ� ֶ!ָ�ת,ב ,ה"א�ִת(�ת ההוי

 )ְ�ַהְקָ/ַמת ַהִ&יק�ִני�(, ל",ָבֶה� ְ&ל,ִיי� ָ�ל ַהִ�ְצו�ת ְ�מ� ֶ!�ְמר, ַר��ֵתינ, ז

  :ח"ה ִע� ִזְכִרי רמ"ה ו"ה ִע� ְ!ִמי שס"י

  

…ÂÓ¿Îeַה �ת ַנְפ!�ד�ָ!ה 2ִ�ְַזָ�ר  ֵ�+ ֵמֶה� ִנְמָ!ִכי� �ְרָ�ָעה ָ!ְרֵ!י ְיס�דAְ

,ְבִהְסַ&ֵ*ק ַהAְד<ָ?ה ִמֶ�2, �ז . ְוִנְמָצא ֶ!ָהֵאֶבר ַהה,א ֵמת ְלַגְמֵרי, ְלֵעיל

ְמ�ה ִמ+ ָה�ְרָ�ָעה ְיס�ד�ת ַנְפ!� ַהְ@ֵמ�ה  ְ�ס�ד ,ִיְתַלֵ�! �� ר,ַח ַה@<
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ְרָ�ָנB ֶ!ל ל לֹא ִנְתַמְ*�ה "ַמה ֶ!�ְמר, ַר��ֵתינ, ז צ�ר ֶאָ*א ֵמח<

  :ְיר,ָ!ַלִי� ְוִנְמָצא ָהֵאֶבר ַהה,א ִנ=�+ ֶלֶח� ָטֵמא ְמגֹ�ל ִמָ?�

  

e‰∆Ê¿Â ת ַ/0 י( ִעְנַי+ ָהְרָ!ִעי� ְ�ַחֵ(יֶה� ְקר,ִיי� ֵמִתי��ִ�י ִנְסַ&ֵ*ק  )ב"ח ע"ְ�ָרכ

ְקָרא ֲאִבי ר,י ָעָליו ַהָ�ֶות ַה2ִֵמֶה� ֶנֶפ! ַהAְד�ָ!ה ֵמֱאלִֹהי� ַחִ(י� ְוָ!

ה ִמְצו�ת לֹא ַ&ֲעֶ�ה "+ ַ�ֲאֶ!ר ְיַקֵ(� ָה�ָד� שס ,ְכמ� ֵכ.ֲאב�ת ַה@<ְמ�ה

 ָיַ!ב )א"ט ע"ִק/,ִ!י+ ַ/0 ל( ל"ְ�מ� ֶ!�ְמר, ַר��ֵתינ, ז, ְ�ִהָ�ְנע� ִמַ*ֲע��ָת�

 ֵי! �ַֹח ֶאל .� ל� ָ�ָכר ְ�ע�ֶ�ה ִמְצָוהִני�ָד� ְולֹא ָעַבר ֲעֵבָרה נ�ְת

� ֶ/ֶרְ� ִצ2�ר�ת ֶ!ֵה� ְ!ֵ�ַהָ�ז�+ ָהר,ָחִני ַה2ְִזָ�ר ְ�ַקְ(מ� ִמְצַות ֲעֵ�ה ְלִהָ

 ְוַכֲאֶ!ר ַיֲעבֹר .ָ*הח ֵאיָבִרי� ֶ!"ֲחי�ת הרמה ִ�יִדי� ֶ!ל ַה2ֶֶפ! ְלַה"שס

ֶה� �ז ִיGֵָת� ַה21ִ�ר ַהְ:ָרִטי ַהה,א ַהִ�ְתַיֵחס ֶאל ַעל ֵאיֶזה ֲעֵבָרה ֵמ

א�ָתB ָהֲעֵבָרה ַעל ְיֵדי ַהז<ֲהַמא ֶ!ל ָמז�+ ַהAְִליָפה ַה2ְִדֶ�ֶקת ָ!� 

 �0 ַעל ִ:י ֶ!*ֹא י,ַסר ,,ְכֶ!ִ(יַב! ַה21ִ�ר ַ�� ֵ�+ ִמְתַיֵ�! ָהֵאֶבר ַהה,א

  : ִמי ֶ!ֶ(ְחַסר ִמֶ�2, ֵאיֶזה ִמְצַות ֲעֵ�ה �ְמָנ� ִי:ֹל �� מ,� ְ�ִעְנַי+.ְלַגְמֵרי

  

Ô≈Î»Ï¿Âְלַקֵ(� ָ�ל תרי �ָה�ָד� ְלַחֵ:� ְ�ָכל �ֹח �ְוַכֲאֶ!ר , ג ִמְצו�ת" ָצִריְ

ֵמָהֵאֶבר ַהְ:ָרִטי ֶ!ל ַנְפ!�  ְיַקֵ(� ֵאיֶזה ִמְצַות ֲעֵ�ה ְיַכֵ,+ ְלָהִסיר

ַיֵחס ֶאל ַהִ�ְצָוה ַהִהיא ז<ֲהַמת ַהAְִליָפה ַהִהיא ַוֲאַזי ָ&ח,ל ָעָליו ַהִ�ְת

 )ז"ב כ"ְיֶחְזֵקאל ל(ְ�ס�ד , ַהִ�ְצָוה ַהAְד�ָ!ה ַהִהיא �ַחר ִהְסַ&ֵ*ק ַהז<ֲהַמאֵאֶבר 

ֲאֶ!ר ,ְכמ� ֵ�+ ַ�. ִ�י ְ�ֶ!ֶ=ה ָק� ֶזה נ�ֵפל ."ַוְ&ִהי ֲע�נָֹת� ַעל ַעְצמ�ָת�"

ֵדי ֵ�+ ְיַסֵ*ק ִיָ�ַנע, ֲעֵבָרהָ&ב�א ְלָיד� ֵאיז�    ִמַ*ֲע��ָתB ִויַכֵ,+ ֶ!ַעל ְי
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ַהז%ֲהַמא ֲאֶ�ר ַ#ִ"יד ַהְ ָרִטי ֶ�ל ַהֶ�ֶפ� ַהִ�ְתַיֵחס ְלא�ָת� ֲעֵבָרה ְו�ז 

ְוַעל ְיֵדי ֵ.- , י'ַכל ְלִהָ�ֵ�ְ( ֶ�ַפע ָהר'ָחִני ַהִ�ְמָ�ְ( ֶ*ֶרְ( ַהִ)��ר ָהר'ָחִני

ְוֶזה' ס�ד ָה�ב�ת ֵה- ַנֲע1ֵית ַנְפ�� ִ.0ֵא 'ֶמְרָ.ָבה ֶאל ְקד%ָ/ת� ִיְתָ#ַרְ( 

  :)ג"א ד5 קע"זוהר ח', ז ו"בראשית רבה מ(. ֵה- ַהֶ�ְרָ.ָבה

  

Èƒ�≈M«‰ ¯«Ú«M«‰:  
…̇ÂpÀ‚¿n«‰ …̇ÂcƒÓ È≈„¿È Ï«Ú ¿Í»L¿Óƒp«‰ Ì»‚¿t«a:  

‰≈pƒ‰¿Â ְטָ#ע�ת ְ#�ָד9 ַ#ֶ�ֶפ� ַהְ/ָפָלה ַהִ�ְקֵראת  ִעְנַי- ַהִ�*�ת ֵה- מ%

ַה*�ֵמ9 ְוַה)�ַמַחת ְוַהַ#ֲהִמית ,  ַהְ.ל'ָלה ֵמ:ְרַ#ע ְ#ִחינ�ת,יתְיס�ִד

ְרָ.ב�ת ִמ;�ב ְוַרעִ.י ַ". ְוַהְ�ַדֶ#ֶרת  ְוִהֵ�ה ַ#ֶ�ֶפ� ַהֶ=ה ְ>ל'י�ת .9 ֵה- מ%

ְלי�ָנה ַהִ�*�ת ַה;�ב�ת ְוָהָרע�ת ְוֵה- ִ.0ֵא ִויס�ד ְו�ֶֹר� ֶאל ַהֶ�ֶפ� ָהֶע

ג ִמְצו�ת ַה>�ָרה ַ.ִ�ְזָ.ר ְלֵעיל ְ#ַ�ַער "ַהִ?ְכִלית ֲאֶ�ר ָ#� ְ>ל'ִיי- תרי

 ְו�ְמָנ9 ֵה- ֲהָכנ�ת .ג ִמְצו�ת"*�ת ִמְ.ַלל התרי'ְלִפיָכְ( ֵאי- ַהִ�. ִרא��-

ַע- ִ.י ֵאי- .ַֹח ַי, ג ַהִ�ְצו�ת ְ#ִקA'ָמ- א� ְ#ִב;'ָל9"ִעBִָר�Aת ֶאל תרי

 ֶאCָא ,ג ֵאיְבֵרי ַה"'5" ַעל ְיֵדי תריִ?ְכִלית ְלַק9Aֵ ַהִ�ְצו�תַ#ֶ�ֶפ� ַה

ֶ#ֶרת ֶאל ַה"'5 ַעְצמ� ְ#ס�ד   )ד"ז י"ַוAְִקָרא י(ְ#ֶאְמָצע'ת ֶנֶפ� ַהAְס�ִדית ַהְ�ח%

ִפיָכְ( ִעְנַי- ַהִ�*�ת ָהָרע�ת ָקִ�י9  'ְל.1ָ#ָר ָ*מ� ְ#ַנְפ�� ה'אִ.י ֶנֶפ� ָ.ל 

  :ִמ- ָהֲעֵבר�ת ַעְצָמ- ְמאֹד ְמאֹד

  

‰∆f«·eל ַה.�ֵעס ,)ב"ה ע"ַ�ָ#ת ַ*5 ק(ל " ָ>ִבי- ִעְנַי- ַמה ֶ��ְמר' ַר#�ֵתינ' ז.ָ 

ג "ְ.ִאC' ע�ֵבד ֲעב�ָדה ָזָרה ַמָ�� ֶ�ִהיא ַה�Aֵתר ְ�ק'ָלה ְ.ָכל תרי
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 ִמי �Aֵ�ֶ #� ַ"0'ת ָהר'ַח ה'א ְ.כ�ֵפר )א"ס�ָטה ַ*5 ע( ְוֵכ- �ְמר' .ַהִ�ְצו�ת

ְוָהֵב- . ְוָכֵאCֶה ַר#�ת' ָ#ִעBָר ְוָרא'י ְלָגְדע� ַ.ֲאֵ�ָרה ְוֵאי- ֲעָפר� ִנְנָער וכו

ג ַהִ�ְצו�ת "ְכַלל תריִ.י ִלְהי�ָת9 ִעBִָרי9 ִויס�ד�ת לֹא ִנְמנ' ִ#, ֶזה ְמאֹד

 ְוִנְמָצא ִ.י י�ֵתר ָצִריְ( ְלִיְזָהר ִמִ�*�ת ָהָרע�ת .ל'י�ת ַ#ֶ�ֶפ� ַהִ?ְכִליתַהְ>

 ִ.י ִ#ְהי�ת� ַ#ַעל ִמ*�ת ,י�ֵתר ִמ- ִקA'9 ַהִ�ְצו�ת ֲע1ֵה ְולֹא ַ>ֲע1ֶה

  :ט�ב�ת ְ#ָנֵקל ְיַק9Aֵ ָ.ל ַהִ�ְצו�ת

  

·e‰∆f«ל ְ#ִעְנַי- " ָ>ִבי- ַ"9 ֵ.- ְ*ָבִרי9 ַמְתִמיִהי- ֶ��ְמר' ַר#�ֵתינ' ז

ִ.י ָהֲעָנָוה ְוִ�ְפל'ת ְמִביִאי- ִליֵדי ר'ַח ַהBֶֹד� ְו��ָרה ָעָליו , ַהִ�*�ת

ה ִמְתָ ֶרֶ�ת ֵאי- ַה>�ָר )ה"ַ.Cָה ַרָ#ִתי פ( ְו�ַמר ֵאִלAָה' ָזכ'ר ְלט�ב .ְ�ִכיָנה

 .ֶאCָא ְלִמי ֶ�ֵאינ� ַקְ ָד-:5 ֲאִני ֵאיִני ִנְגָלה , ֶאCָא ְ#ִמי ֶ�ֵאינ� ַקְ ָד-

 ֵאיֶזה' ֶ#- )ב"א ע"ַסְנֶהְדִרי- ַ*5 פ(ל ָ�ְלח' ִמָת9 "'ְכמ� ֶ��ְמר' ַר#�ֵתינ' ז

 לֹא .ְוָכֵאCֶה ַר#�ת' - וכוְנְוָת ָ.ל ֶ�ה'א ָ�ַפל ֶ#ֶרְ( ְוַע,ָהע�ָל9 ַהָ#א

ְו1ִי9 ְ#ֵעיֶניָ( ְ*ָבִרי9 . ָזְכר' ָ#ֶה- ִקA'9 ַהִ�ְצו�ת ֶאCָא ַהִ�*�ת ַה;�ב�ת

  :ֵאC' ְוַתְצִליַח ְ*ָרֶכיָ( ְ#ִלי ָסֵפק

 

Ì»�¿Ó»‡¿Âי9 ֵה9 ָ�ָרִ�י9 ֶ�ֵ�ֶה9 נ�Aְִצר'  ְ.מ� ֶ�:ְרָ#ָעה ְיס�ד�ת "'ָפִנ

ְ.מ� ֵ.- ְנָפ��ת ָה:ְרָ#ָעה ְיס�ד�ת ָהֵאC' ֵה9 , ג ֵאיְבֵרי ַה"'5"התרי

Aְמ' א�  ְיס�ד�ת ְלָכל ִמ*�ת ט�ב�ת ְוָרע�ת ֲאֶ�ר ְ#ֶאְמָצע'ָת9 ְיק%

ה "ג ֵמ:ְרַ#ע א�ִת�Aת הוי"ִיְתַ#ְ;ל' ַה>�ָרה ְוַהִ�ְצו�ת ֶ�ֵה9 תרי

ְוַהְמַקְייָמ- ֵה9 ֶנֶפ� ַהִ?ְכִלית ַהְ.ל'ָלה ֵמ:ְרָ#ָעה . ר ְלֵעילַ.ִ�ְזָ.
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. ג ֵאיְבֵרי ַהֶ�ֶפ� ַהִהיא"ַהAְס�ד�ת ר'ָחִנAִי9 ֲאֶ�ר ִמָ/9 ח'ְצב� תרי

ֵאיְ( ַהAְס�ד ֶ�ל ִקA'9 ַהִ�ְצו�ת ֵה9 ַעל ְיֵדי ִמ*�ת , ְוָהֵב- ֶזה ְמאֹד

  :- ְ#ֶהְפָכ9ַה;�ב�ת ְוֵכ

  

‰∆Ê¿Âִמ;�ב  ִעְנָיָנ9 ְ.ָבר ִנְתָ#ֵאר ִ.י ָ.ל ֲאֶ�ר ָע1ָה ָהֱאלִֹהי9 ָ.ל'ל 

ַ�ת ֶזה ְ.מ� ֶ�ְ#:ְרָ#ָעה ַהAְס�ד�ת ַה"�ָפִני9  ְוִהֵ�ה .ְוַרע ֶזה ְלע%

ְרָ.ב ִמ;�ב ְוַרע 'ִמָ/9 ָ#ִאי9 .ֹ ח�ת ִקA'9 ַהִ�ְקָרא חֶֹמר ַהAְס�ד�ת מ%

ָמָרה ְלָבָנה ָמָרה ְיר%Bָה ָמָרה , ַה"'5 א� ַ>ְחל'�יו ֶ�ֵה9 :ְרַ#ע ָמר�ת

ָ�ה ָה:ְרָ#ָעה , ְ.מ� ֵ.- ַ#ְ�ָפ��ת ַהִ�ְקָרא�ת צ'ר�ת, ְ�חָֹרה ָמָרה ֲאד%

ַהֶ�ֶפ� 'ֵמֶה9 ִנְמָ�ְ( ְ#ִריא'ת , ְיס�ד�ת ֵה9 ַעל ֶ*ֶרְ( ֶזה ט�ב ְוַרע

א� ַ>ְחל'ֶאיָה ֶ�ֵה9 ִמ*�ת , ַהAְס�ִדית ֶ�ְ#�ָד9 ֶ�ֵה9 ִמ*�ת ַה;�ב�ת

 ,ָהָרע�ת ַהִ�ְמָ�כ�ת ֵמ:ְרַ#ע ְקִליפ�ת ְטֵמא�ת ֶ�ַ#ֶ�ֶפ� ַהִהיא

ר �ה ֶ�ֵה9 א"'ְכAְ�ִֶסיֵר9 ֵמָעָליו ִיְתַלְ#�' א�ִת�Aת :ְרַ#ע ֶ�ל הוי

ְוַג9 ִהיא ְוַה"'Cָ�ֶ 5ה ִיְהי' ֶמְרָ.ָבה ֶאל , ַחAֶה ֶנֶפ� ַהAְס�ִדיתַהְ�

ְתָ#ַרְ( ֶ�ְ#ע�ַל9 ָהֲעAָ1ִה ְ.מ� ֶ�ִ�ְתָ#ֵאר ַ#ֶ�ֶפ� ַהִ?ְכִלית , ְקד%ָ/ת� ִי

  :ַמָ�� ְ#ַקAְָמ� ַהִ�ְצו�ת

  

¯…Î¿Êeי ֵעֶסק ַה>�ָרה ְ#:ְרָ#ָעה ֵ ר'ִ�י9  ְו:ל ִ>ְ�ַ.ח ִ.י ַ"9 ַעל ְיֵד

ִיְהֶיה ר'ח� ַהִ?ְכִלי ִ.0ֵא ֶאל , ס�ד, ְ*ר'�, ֶרֶמז, ְ ָ�ט, ס"0ִ�ֶיָמָנ9 ַ ְרֵ*

 ְוֵכ- ַעל ְיֵדי ַהַ�ְחָ�ָבה ְוַהַ.ָ'ָנה ִ>ְהֶיה .ה ֶ�ְ#ע�ַל9 ַהAְִציָרה" הוי9�ֵ

  :ה ֶ�ְ#ע�ַל9 ַהְ#ִרי�ה"0ֵא ְל9�ֵ הויִנְ�ָמת� ַהִ?ְכִלית ִ.
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יד

…̄Ê¿Á«�¿Âֶאל ִקְנַי- ַהִ�*�ת �Aֵ�ֶ ס�ד�תAְע ִ.י ָ.ל .  ְ#ֵבא'ר :ְרָ#ָעה ַה*ַ

ְ�ָר��ת ְ#:ְרַ#ע ַמְדֵרג�ת ֶנֶפ� ַהAְס�ִדית ִמַ)ד ָהַרע  ַהִ�*�ת ָהָרע�ת מ%

, ָלֵכ- ָ.ל ַהִ�*�ת ָרע�ת ֶנְחָלק�ת ְל:ְרָ#ָעה ִמיִני9ְו, ְוַהBְִליָפה ֲאֶ�ר ָ#�

  :ְוֶזה ְ ָרָט9

  

„…ÂÒ¿È ְקֵראת ַ"0'ת ָהר'ַח ִלְהי�ת�� ָהֵא� ִמֶ��' ִנְמֶ�ֶכת ַהַ"ֲאָוה ַהִ

9Cָ%.ל ְוָגב�ַ� ִמBַס�ד ַהAְֵעס ִ.י ִמְ ֵני ַהַ"ֲאָוה ִמְת, 'ִבְכָלָל� ַהַ.ַעס. ַה.ַ

ְוִאC' ָהָיה ָ�ַפל ר'ַח 'ַמִ.יר ֶחְסר�נ� לֹא , ָה�ָד9 ְ.ֶ�ֵאי- ע�1ִי9 ְרצ�נ�

. ִנְמָצא ִ.י ַהַ"ֲאָוה ְוַהַ.ַעס ִמָ*ה :ַחת ֵה9 .ָהָיה ִמְתַ.ֵעס ְ.ָלל

ָיה ַמְקִ יד ַהBְַ ָדנ'ת ְ#ִל#� ִ.י ל'ֵלא ַהַ"ֲאָוה לֹא ָה. ְות�ְלד�ֶתיָה ָ�לֹ�

ְ.ִעְנַי- ֶ�ֵ#:ְרנ' ְ#ִעְנַי- ַהַ.ַעס 'ַבBַָ�ת ַהְ?ָרָרה ְוַהָ.ב�ד , ְ#ִל#�

ְוֶזה , ְוַהִ?ְנ�ה ְלז'ָלת� ַעל ֱהי�ת� ָ"ד�ל ִמֶ��'. ְלִהְתָ"א�ת ַעל ַהְ#ִר�Aת

  :ָעָנ5 ֵמַהַ"ֲאָוה ַ"9 ֵ.-

  

„…ÂÒ¿È'� ִנְמַ�ְ( ִ*#'ר ַהִ�ְקָרא 1ִיָחה ְ#ֵטָלה ִלְדָבִרי9 ֶ�ֵאי-  ָהר'ַח ִמֶ�

ְלַדֵ#ר , ְוֵה-. ְות�ְלד�ָתיו :ְרָ#ָעה. ָ#ֶה9 צֶֹרְ( ְ.ָלל א� ַנְפִ�י א� "'ָפִני

'ְלַג�Cת ְ�ָבָחיו ַלְ#ִר�Aת ְלִהְתַ"ֵ*ל , 'ְל��- ָהַרע, 'ְ�ָקִרי9, ָחֵנ5

  :ִ#ְפֵניֶה9

  

„…ÂÒ¿È ֲאַות ַהַ>ֲענ'ִגי9 ִ.י ֵ.- ַהַ�ִי9 ַמְצִמיִחי9 ָ.ל ִמיֵני<ַ '� ַהַ�ִי9 ִמֶ�

ִלְגזֹל ָממ�- ֲחֵבר� ְוִאְ�>� ְוָכל , ַהֶחְמָ*ה. ְות�ְלד�ֶתיָה ְ�ַ>ִי9, ַ>ֲענ'ג
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טו

ַהBְִנ�ה. ֲאֶ�ר ל� ְלִהְתַעֵ�ג ָ#ֶה- ֲאֶ�ר ל� ָממ�- , ִ.י ְיַקֵ�א ַ#ֲחֵבר�, ְו

  :ַרב ְוַכ�Aֵצא ְלִהְתַעֵ�ג #�

  

„…ÂÒ¿È ִמַ*ת ָהַעְצב'ת ְ#ָכל ְ ָרָטיו '�, ְות�ְלד�ֶתיָה :ַחת, ֶהָעָפר ִמֶ�

ֵני ִעְ)ב�נ� ַעל ַהָ?ַגת ְוה'א ָהַעְצל'ת ְלַק9Aֵ ַה>�ָרה ְוַהִ�ְצו�ת ִמְ 

ֵני ַהְבֵלי ָהע�ָל9 ַהִק ָי א� ַעל ַה0Aִ'ִרי- ַהָ#ִאי9 ָעָליו ְוֵאינ� , ֶ=הְנ

  :ַ"9 ֵעינ� לֹא ִ>#ַ1ְע עֶֹ�ר, 1ֵָמַח ְ#ֶחְלק� ְ#�'9 ָ*ָבר

  

‡»̂¿Óƒ� ַהַ"ֲאָוה ְוַהַ.ַעס , ִ.י ֲאב�ת ָ.ל ַהִ�*�ת ָהָרע�ת ֵה9 :ְרָ#ָעה

, ת ַהַ>ֲענ'ִגי9ְוַתֲאו�, ְ#ֵטָלהְוַהִ?יָחה , ַהִ�ְכָלל 'ִמְתַ*ֵ#ק ִעָ��

 ְו:ְרַ#ְעָ>9 ִנְמָ�כ�ת ֵמ:ְרַ#ע ְקִליפ�ת ַהAֵֶצר ָהַרע .ְוָהִעָ)ב�-

ַוֲהָפָכ9 ֵה9 :ְרַ#ע ִמ*�ת ט�ב�ת ִנְמָ�כ�ת . ֶ�ַ#ֶ�ֶפ� ַהAְס�ִדית

ֶפ� ַהAְס�ִדית �ָהֲעָנָוה ֶ�ִהיא , ֵה9ְו. ֵמ:ְרָ#ָעה ְיס�ד�ת ַה;�ב ֶ�ַ#ֶ

י ַ.ַעס ַהָ#א ַעל ְיֵדי ַ"ֲאָוה . ַ>ְכִלית ַהִ/ְפל'ת 'ִמְתַרֵחק ִמָ.ל ִמיֵנ

ְוַהְ/ִתיָקה ְ.ִא9Cֵ לֹא ִיְפַ>ח ִ יו ְלַבד ְ#ֵעֶסק >�ָרה 'ִמְצו�ת א� 

ִ�א'ס ְ#ָכל  ְוַה.'ְלצֶֹרְ( ְ.ב�ד ַהְ#ִר�Aתְ#ֶהְכֵרח� ְלִקA'9 ַה"'5 

ְכָרִחי9 ַהִ?ְמָחה ַהְ>ִדיִרית ְ#ֶחְלק�. ַ>ֲענ'ֵגי ַה"'5 'מ�ָתָריו ַה�% , ְו

ְוַג9 ְלָזֵרז ַעְצמ� ְ#ַתְכִלית , ִ.י ָ.ל ְ*ַעְבִדי- ִמ- ְ�ַמAָא ְלַטב

 �נִֹכי  11ָ)ב"ט קס"ְ>ִהCִי9 קי(ַהִ?ְמָחה ַ#ֲעב�ַדת ק�נ� 'ְכמ� ֶ�ָ.ת'ב 

 ֲע1ֵה )ו"ט' ֲאב�ת א(ל "'ְכמ� ֶ��ְמר' רז, ַעל ִאְמָרְתָ( ְ.מ�ֵצא ָ�ָלל ָרב

  :>�ָרְתָ( ְקַבע 'ְמַלאְכְתָ( ֲעַראי
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 �ִנְמָצא ִ�י ִ�ְהי�ת ִמ��ת ָהָרע�ת ְקב�ע�ת ָ��ָד� ִנְמַנע ה�א ִמְ�ַקֵ

ֵ'� ָ'ַמִי� �ְבטַֹרח ְוַג� ִא� ְיַקְֵמ� ִיְהֶיה ֶ'�ֹא ְל, ַה#�ָרה ְוַהִ"ְצו�ת

ע�ד ִ�י ',  ֶנֶז� ָזָהב 23�ְ ֲחִזיר ְוג�)ב"א כ"ִמְ'ֵלי י( ְוָעָליו ֶנֱאַמר .ָ(ד�ל

ְמ�ת� �� י�ָמא ַ�2 ( ל" �ְכמ� ֶ'�ְמר� ַר��ֵתינ� ז. ְמל4ָ�' 7ְ�# ַה6ְִליפ�תט4

 .ָכה ַנֲע9ֵית ל� ַס� ַהָ"ֶות ָזָכה ַנֲע9ֵית ל� #�ָרת� ַס� ַחִי� לֹא ָז,)ב"ה ע"ע

יו ִמ��ָתיו ָהָרע�ת ַעל ְיֵדי ְוַכֲאֶ'ר ִיְתַ(ֵ�ר ַעל ִיְצר� ְוִיָ�ֵח� �� ְוָיִסיר ֵמָעָל

טַֹרח ִויַקֵ� ַה#�ָרה ְוַהִ"ְצו�ת ִי6ֵָרא ַצִ�יק ָ(מ�ר ְיֵרא ָ'ַמִי� ִ(��ר 

ְוַכֲאֶ'ר ִיְתַנֵהג ְוי4ְרַ(ל י�ֵתר ַ�ֶ:ה ַעד ֲאֶ'ר י�ְסר� , ַה��ֵב' ֶאת ִיְצר�

ְקֶנה ֶ�ה ָלֶה� ַנְפ'� ְ�ַלל ְוִילֹא ִ#ְת3ֵמָעָליו ָ�ל ִמ��ת ָהָרע�ת ְלַגְמֵרי ְו

ַהִ"��ת ַה>�ב�ת ְ�ִקְנַי; ְ�ֶטַבע ְולֹא ִיְצָטֵר7ְ ִלְלחֹ� ִע� ַהֵֶצר ָהַרע ִ�י 

 ְ�מ� ֶ'ֶ=ֱאַמר ְ�מֶֹ'ה .(�פ� ְוַנְפ'� ַהְס�ִדית ְמנ6ִ4י� ִמָ�ל ִסיג ַהחֶֹמר

א ְוִת�6; "�6#ִ; ל( ַ�ִ=ְזָ�ר ְ�ֵסֶפר ַה�6#ִִני� ,ֶלי7ָ ֵמַעל ַרְגֶלי7ָ ָ'ל ַנֲע)'ה' ְ'מ�ת ג(

ה ְוִיְהֶיה ִ�ֵ<א ָקד�' "�ז ִיְתַלְ�'� �� 3ְרַ�ע א�ִת�ת ההוי, )ח"מ

  ְוֶזה ָהִאי' ִנְקָרא א�ֵהב ֶאת ַהָ"ק�� ֵמ3ֲהָבה ְוִנְקָרא.ְלֶמְרַ�ְב#� ִיְתָ�ַר7ְ

  :ָחִסיד ָ(מ�ר ַהָ?ֵל� ְ�ָכל ִמיֵני ַהְ?ֵלמ�ת

  

ÈƒLÈƒÏ¿M«‰ ¯«Ú«M«‰:  
Ì»„»‡»‰ Ì≈i«̃¿È ¿ÍÈ≈‡¿Â ·≈ËÈ≈‰ ¯≈‡»a „ÈƒÒ»Á …Â‡ ˜Èƒc«̂ Ì≈L ¯e‡≈·¿a 

‰∆N¬Ú«Ó Ô«È¿$ƒÚ¿a el≈‡ …̇Â$ÈƒÁ¿a È≈z¿L:  
‰≈pƒ‰ ָ�א ִלָ>ֵהר �ְלִהְתַק ָהִאי' ֲאֶ'ר ָנְדָבה ר�ח� א�ת� ִלְהי�ת� '�ֵ

ָיִכי; ַעְצמ� ְ�ָכל �ֹח� , ְלַקֵ�ל ָעָליו ע�ל ַמְלכ�ת ָ'ַמִי� ַעל ֲאִמָ#ָתה
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ג ֵאיָבִרי� " ִ�י ְ�ִק�ָמ� י4ְ'ְלמ� תרי,ג ִמְצו�ת"ז ְלַקֵ� ָ�ל תריְוִיְזָ�ֵר

� ֶ#ְחַסר ִמֶ"=�  ִ�י ִא.)ְ�ַ'ַער ִרא'�;(ְוִגיִדי� ֶ'ל ַנְפ'� ַהAְִכִלית ַ�ִ=ְזָ�ר 

 ֲעַדִי; ה�א ָחֵסר ֵאֶבר ֶאָחד ִמַ=ְפ'� ְוָעָליו ח ִמְצו�ת"ִמְצָוה 3ַחת ִמ; רמ

 ְוֶזה י�ֵתר ָחמ�ר ִמְ�ַלל ָ�ל .ֶחְסר�; לֹא י�ַכל ְלִהָ"נ�תְו )ו"ט' קֶֹהֶלת א(ֶנֱאַמר 

� ְוָעַבר ַעל ִמְצָוה 3ַחת ָמ7ְ3 ִמי ֶ'6ְִ. ִאי' ֲאֶ'ר �� מ�� לֹא ִיְקַרב

ִ�י ִנְתַעֵ�ת ַהBִ=�ר , ה ִמְצו�ת לֹא ַ#ֲע9ֶה ִנְקָרא ַ�ַעל מ�� ַמָ"'"משס

ַ�ת לֹא י�ַכל  )ָ'�( ְוָעָליו ֶנֱאַמר .ְמִ'י7ְ ַהֶ?ַפע ָ�ֲאָבִרי�ְוַהִ(יד ַהַ" ְמע4

ִ�י ֵאי; ִק�� ַמֲע9ֶה ִמְצו�ת ,  Cֵר�'� 3ַחר Cְִטיָרת� ִמ; ָהע�ָל�.ִלְתקֹ;

ִ�י ִא� ָ�ע�ָל� , ר�תְולֹא ְ#'�ָבה ְלַת6ֵ; ָהֲעֵב, ַהֲחֵסִרי� ַהִ=ְקָרא ַמֲע9ֶה

 .'ה ְוֶחְ'��; ְוַדַעת ְוג� ִ�י ֵאי; ַמֲע9ֶ)'י' קֶֹהֶלת ט( ְ�מ� ֶ'�ַמר ַהָ�ת�ב .ַהֶ:ה

ְוֶחְ'��; ַעל ִמְצו�ת לֹא , ַעל ִמְצו�ת ֲע9ֵהְרצ�נ� ל�ַמר ֶ'ֵאי; ַמֲע9ֶה 

 ִ�ְ'א�ל ֲאֶ'ר #ָ3ה ה�ֵל7ְ ,ַעל ְיִדיַעת ַה#�ָרה ַעְצָמDְוַדַעת , ַ#ֲע9ֶה

ג ִמְצו�ת ִנְקָרא ַצִ�יק ֶ'ֵאינ� "ְוִנְמָצא ִ�י ָ�ל ְזַמ; ֶ'�ֹא ִקֵ� תרי. ָ'ָמה

ה ְ#ִפ��ת ְ�ִמְנַי; "ְתCֵַ�ל מֶֹ'ה ַרֵ�ינ� ע ִ�י לֹא ַעל ִחָ=� ִה.רָ(מ�

. ג ִמְצו�ת" ֶאָ�א ְלַהְ'ִלי� ַנְפ'� ְ�ִק�� ָ�ל תרי,; ִליָ�ֵנס ָ��ֶרE"ְוֶאְתַחַנ

ְוַכֲאֶ'ר ְיַקֵ� �4ָ�� ֶאָ�א ֶ'ֲעַדִי; לֹא ִנְקנ� �� ַ(� ֵ�; ָ�ל ַהִ"��ת ט�ב�ת 

ִהֵ=ה ֶזה ִנְקָרא ַצִ�יק . מ�ר ֶאָ�א ַעל ְיֵדי ִמְלַחְמ#� ִע� ַהֵֶצר ָהַרעְ�ִקְנַי; ָ(

ְ�ע� �� ָ�ל ַהִ"��ת ט�ב�ת ְ�ֶטַבע . ָ(מ�ר ַה��ֵב' ֶאת ִיְצר� ְוַכֲאֶ'ר ְיט4

ר ָהַרע ג ִמְצו�ת 9ִ�ְְמָחה ְמ3ֲהָבD ְ�ִלי ֵ(ר�י ֵיֶצ"ָ(מ�ר ַעד ֶ'6ִֵ� התרי

ט "ְ#ִהִ�י� ק(ה "�ְכמ� ֶ'�ַמר ָ�ִוד ַהֶ"ֶל7ְ ע, ְ�ַלל ַיַע; ִנְזַ�ֵ�7ְ ַהחֶֹמר ְלַגְמֵרי

ַנְפִ'י ' לֹא ָ(ַבD ִלִ�י ְוג�'  ה)'א א"ָ'� קל( ַ(� �ַמר . ְוִלִ�י ָחָלל ְ�ִקְרִ�י)א"כ
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ְטְ�ע�.ְ�ָגמ�ל ֲעֵלי ִא"�  �� ָ�ל ַהִ"��ת ִמֶ?ִBֵא ֵמֶרֶח�  ֵיָרֶאה ְ�ִא�� ה4

ְטַ�ע " ִ�י ֵ�; ָ�ִוד ַהֶ"ֶל7ְ ע.ֵ=ה ֶזה ִנְקָרא ָחִסיד ָ(מ�רִה. ִא"� ה ִלְהי�ת� מ4

�ְבִק�� ִמְצו�ת ָקָרא ַעְצמ� ָחִסיד ְ�מ� ֶ'�ַמר , ְ�ֶטַבע ְ�ִמ��ת ט�ב�ת

  :י ִ�י ָחִסיד ֳאִניָ'ְמָרה ַנְפִ' )'ו ב"פָ'� (
  

Ô≈Î¿Â2 ל"ב(ל " �ְמר� ַר��ֵתינ� ז� ָהִאי ַמא; ְ�ָ�ֵעי ְלֶמֱהֵוי ֲחִסיָדא )א"ע' ק ַ

 ְ�מ� .ר� ִקְנַי; ִמ��ת ַה>�ב�תָזְכ ֶ'ָ�ֶה�, ִלַקֵיי� ִמיֵלי ְדִפְרֵקי �ב�ת

 ,'יז�ִהי ֶ�ֶר7ְ ְיָ'ָרה וכו ַרִ�י א�ֵמר ֵא)'א' �ב�ת ב(ל "ֶ'�ְמר� ַר��ֵתינ� ז

�ָבִרי� וכו )'ִמְ'ָנה א' ָ'� ג( א�ֵמר  ַמֲהַלְלֵאל ֶ�;אָיְבַקֲעְ D'ָ��'ִ�ְ ל�ִהְסַ#ֵ' .

ל ר�ַח ְפְ'ס ִאי' ַיְבֶנה א�ֵמר ְמאֹד ְמאֹד ֱהֵוי יַטִו ַרִ�י ְל)'ִמְ'ָנה ד' ָ'� ד(ְוֵכ; 

, א ְ�א�ְמר� ְוִאי #ָ3ה ָ�א ִליֵדי ֲעֵבָרהָיְבַקְוֶזה� ַמה ֶ'ִ=ְתַ�ֵ�; ֲע. 'וכו

 ִ�י ַהֵֶצר ָהַרע ַעְצמ� .ְרצ�נ� ל�ַמר ִליֵדי ַהֵֶצר ָהַרע ַה(�ֵר� ְל7ָ ָהֲעֵבָרה

ִ�י ִא� ַהֵֶצר ָהַרע ַקָ� �מ�ֵנַע ַעְצמ� ִ�ְגב�ָרה ֶ'�ֹא , ִיְתַ�ֵ>ל ִמְ"7ָ

  :ר ְוֵאי; #ָ3ה ע�ֵבר ֲעֵביָרהיַמֵמיה ְלה ֵלָוֲה, ַלֲעבֹר

  

Ï«Ï¿kתרי,  ָהע�ֶלה �� ַעל ְיֵדי ֱהי�ת ֵיֶצר ָהַרע ָ��ָד� ת�וצִמג "ִ�י ִק

, �ְכֶ'ְַקֵ� ַעל ְיֵדי ִ�>�ל ַהֵֶצר ָהַרע. ִנְקָרא ַצִ�יק, ְוה�א ִמְתַ(ֵ�ר ָעָליו

ִהֵ=ה ֶזה ִנְקָרא ָחִסיד , �ת ְ�ֶטַבע ָ(מ�רֶ'ֶ:ה י�ֶרה ִקְנַי; ִמ��ת ַה>�ב

  :ָ(מ�ר

  

„…ÂÚ'ַמְדֵרַגת ֲחִסיד�ת ְלַמְעָלה ִמ:� ֶ'ֵאי; ְלַמְעָלה ִמֶ"ָ=ה ְוָהִאי'  ֵי 

ַהֶ:ה ִנְקָרא ָקד�' ְוִהיא ִנְזֶ�ֶרת ְ�ֵסֶפר ַה�6#ִִני� �ְבֵסֶפר ַה:ַֹהר ִ�ְמק�מ�ת 
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ְוָלאו , ל" וז)א"א ע"ַ�2 רפ(א ָניְמֵהא ְמָיְעַרט ְ�ָפָרַ'ת ִ�י ֵ#ֵצא ְבַהְרֵ�ה �ִבְפַר

 ָ�ל ָהע�ֵסק ַ�#�ָרה �ִבְגִמיל�ת ֲחָסִדי� , ה�אי7ְִרא ְ�ָ'ְדא �ַמר ק�ָנָ(ַמְל

Cְ ִא���ר ַמֲעֶלה ֲאִני ָעָליו ְ��Bִַה �ֵ�ל ִעCַי; י ִלי �ְלָבַני ִמֵ�ִנֲאָד�ִמְת

"�ת ָהע�ָל� ְולֹא ' י ְ�א�ָרְיָתא וכוֵלְ�ַ#ְ'א ִמָקא ְדָ' ְוַכָ"ה ְ�ֵני ְנ.א4

י; ָחִסיד ֵא ְ�ָהמ�ְקָהא א�' א וכוָלֶא'  ה�א ְוג�י7ְִרא ְ�ָ'ְדק ק�ֵרCְָ#ִא

 י7ְִרְ� אָ'ְדק�'  ִי9ְָרֵאל וכואב�ד ָחַכְ�' ֶאָ�א ַהִ"ְתַחֵ<ד ִע� ק�נ� וכו

א ָתְבי�ְתר ִ�ַדָהא; ְ�ַמ�, ;�הְמא �ַמְטר�ִניָתא ִעָ�ְל ְ�ֵני ַמי7ְִרה�א ָ#

 ֶאָ�א יה�או ִאַלה ְויָלי; ִדִדק�א ְ�א�ָרְיָתא �ְבָכל Cִָ#יְנִכְ'יל ֶחֶסד ִלִמָגְו

  :'יד ֶחֶסד ִע� ק�נ� וכוֵבָ�א ָע, אָ#יְנִכְ'ִלְלִמְפַרק 

  

א ְלִחָ=� �ַמר ַה6ָד�' ָ�ר�7ְ ה�א ָ�ל ָהע�ֵסק ַ�#�ָרה לֹ ְוH  ִ#ְר(��[

 יִנֲאָדCְֶלה ֲאִני ָעָליו ְ�ִא�� ֲעַמ, �ִמְתCֵַ�ל ִע� ַה��Bִר�ִבְגִמיל�ת ֲחָסִדי� 

"�ת ָהע�ָל� ָרה ְוַכָ"ה ֶ'ְ�ֵני �ָד� ִמְ'ַ#ְ�ִלי� ַ�#�. ִלי �ְלָבַני ִמֵ�י; א4

ֶאָ�א ִסַ�ת ַהָ�ָבר ְלִפי ֶ'ֵאי; ָחִסיד , ַוֲעַדִי; לֹא ִנְפָ�ה ַה6ָד�' ָ�ר�7ְ ה�א

ַה6ָד�' ָ�ר�7ְ ה�א ,  ֶ'ִ�ְזַמ; ֶ'ִ9ְָרֵאל ַחְ>א�.ֶאָ�א ַהִ"ְתַחֵ<ד ִע� ק�נ�

י ֶ'ח�ֵזר ִ�ְת'�ָבה �ִמ. ֵ(ֵר' ֶאת ָ�ָניו ְוֶאת ַהְ?ִכיָנה ִעָ"ֶה� ַלָ(ל�ת

ְוג�ֵמל ֶחֶסד ִע� ַהְ?ִכיָנה ְוע�ֵסק ַ�#�ָרה �ְבִמְצו�ֶתיָה ְוֵאי; ַ�ָ�ָנת� ֶאָ�א 

  :]ִלְפ��ת ֶאת ַהְ?ִכיָנה ה�א ע�9ֶה ֶחֶסד ִע� ק�נ�

  

‰≈pƒ‰¿Â ת�ב�ל( ֶזה� ֶ'�ַמר ַהָ �ָבִרי��ְכִתיב ',  ְוג�יִ'צ�ר ְיָלְד7ָ ֶ# )א"ב י"ְ

 ;ָנָח�י ַרִ�י )ז"ְ�ָרכ�ת ַ�2 י(, ְוֶזה� ֶ'�ְמר�',  ְ#נ� עֹז ֶלֱאלִֹהי� ְוג�)ה"ח ל"ְ#ִהִ�י� ס(
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ִ�י ַמה . 'א�ֵמר 3ְ'ֵרי ִמי ֶ'ֲעָמל� ַ�#�ָרה ְוע�9ֶה ַנַחת ר�ַח ְלי�ְצר� וכו

ֶאָ�א ַלֲע�9ת ַנַחת ר�ַח ,  ְ�ַלל ְלַעְצמ�ֶ'ָעַמל ַ�#�ָרה ֵאינ� ִל>ֹל Cְָרס

�ְבָכל ָמק�� ְ'ָגל� .  ְ�ָכל ָצָרָת� ל� ָצר)'ג ט"ְיַ'ְעָיה ס( י�Dְכִתיב ֵ�. ְלי�ְצר�

 �ְבִפְ'ֵעיֶכ� )'א' ָ'� ג(ִי9ְָרֵאל ְ'ִכיָנה ִעָ"ֶה� ִהיא ִאֵ"נ� ֶ'ָעֶליָה ֶנֱאַמר 

ְ�ָחה ִאְ"ֶכ� ַה ְוֶזה� . יִ'ֶ# ְיָלְד7ָ צ�ר ְ�מ� ֶ'ָ�ת�ב ,ִ=ְקֵראת י�ְצֵרנ�'4

  : ָ�ר�7ְ ה�א'�דָקַהֶ'�ַמר ַנַחת ר�ַח ְלי�ְצר� ְולֹא �ַמר ְל

  

‡»̂¿Óƒ$� ֲעסֹק ַ�#�ָרהת �ְבִמ��ת ט�ב�ת ַהִ=ְקָרא ָחִסיד �וְצִ"ַב ִ�י ְ�ֶ'ַ

ה�א ָחִסיד , � ִהְתָעְרָבה �� ַ�ָ�ַנת ִק��ל ֵאיֶזה 9ָָכרִא, ְ�ִנְזָ�ר ְלֵעיל

ִ�י ְ�ַקְמ� . (�ֵמל ַנְפ'� ִאי' ֶחֶסד )ז"א י"ִמְ'ֵלי י(ְ�מ� ֶ'ָ�ת�ב . ְלַעְצמ�

, ְוָלֵכ; ֵאינ� ִנְקָרא ָחִסיד ֶאָ�א ִאי' ֶחֶסד. (�ֵמל ֶחֶסד ְלַנְפ'�, ת�וְצִ"ַה

7ְ3 ַה(�ֵמל ֶחֶסד ִע� , ֶסד ה�א ֶאל ָהִאי' ַעְצמ� ַה(�ֵמל ְלַנְפ'�ִ�י ַהֶח

ְמ�ה ְוִקֵ�' ַעְצמ� , ק�נ� ִנְקָרא ָחִסיד ְוָקד�' ַיַע; ִ�י ִנְזַ�ֵ�7ְ ִמָ�ל ִמיֵני ט4

א "ַ�ִ"ְדָ�ר י(מ� ְל'�; ֲהָכָנה ְוַהְזָמָנה ְ�, ִ�י ְל'�; ְקד4ָ?ה. 7ְִ�ְקד4ָ?ת� ִיְתָ�ַר

ָ�ָבה ֶאל ְקד4ָ?ת� ִ�י ע�9ֶה ַעְצמ� ֶמְר,  ִהְתַקְ�'� ְלָמָחר ַוֲאַכְלֶ#�)ח"י

  :7ְ ְוֵאינ� ח�ֵ'' ִלְכב�ד ַעְצמ� ֶאָ�א ִלְכב�ד ק�נ� ְ�ִנְזָ�ר ְלֵעילִיְתָ�ַר

  

Ï∆‡¿Â�ְ יְנָחס ֶ�; ָיִאירCִ ֵ�; ַרִ�י�ְ�ִמְ'ָנה ס�2 ס�ָטה(ַמה ֶ'�ַמר  ֶזה ִנְתַ( 

ִסיד�ת ִליֵדי �ְקד4ָ?ה ִליֵדי ֲחִסיד�ת ַוֲח' Cְִרי'�ת ְמִבי�ה ִליֵדי ָטֳהָרה וכו

ָמה ַהָ��ה 3ַחר ַה6ְד4ָ?ה ְוִהיא י ִ�י ז� ֲחִסיד�ת ְ'ֵל.ר�ַח ַה6ֶֹד'

    ְוַיAִיג ְלִג��י ָרֵזיָ(מ�רִ���ק ק �� ֵ�ַ�ְתִנ ַה6ֶֹד' ִ�י ר�ַח ִליֵדי ַהְ"ִבי�ה
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�ל )'ו ִמְ�ָנה ה"�ב�ת פ(ַרִ�י ֵמִאיר  ְ�מ� ֶ��ַמר ,��ָרה �ְלִהְתַנֵ�א ֲעִתיד�תָ 

ְרצ�נ� ל�ַמר ִלְ�ָמ% ֶ�ל ַה��ָרה ֶ�ִהיא ִהיא , ָהע�ֵסק ַ���ָרה ִלְ�ָמ%

 ,�ְ) ה�אִ�י ָ�ל ַה��ָרה ְ�מ�ָתיו ֶ�ל ַהָ(ד�� ָ�ר, ַהָ(ד�� ָ�ר�ְ) ה�א

י. ל� ָרֵזי ��ָר% ְוַנֲע0ָה ַ�ַ/ְעָי. ִלַגְמ �,'ז�ֶכה ִלְדָבִרי+ ַהְרֵ�ה וכו

  :'ַהִ/ְת1ֵַ�ר וכו

  

ÈƒÚÈƒ·¿̄»‰ ¯«Ú«M«‰:  
  

˙eË»̄¿Ùƒa ˜Èƒc«v«‰ ˙«‚≈̄¿„«Ó ¯e‡≈·¿a:  
‡e‰¿Âר מתרי� ִמְצו�ת ג" ֶ�5ְִז4ֵָרז ְ�ָכל �ֹח� ְלַהְ�ִלי+ ָ�ל ָהֶאְפָ

5ֵ� ְסָבר�ת ַר��ת ְ�ִמְנַי. ַהִ/ְצו�ת. ְלַק5ְָמ+ 6ְ�ַַמ. ַה6ֶה�ֲאַס4ְֵר+ , �ְלִפי ֶ

 ְו9ֲחֵריֶה+ ֲאַס4ֵר ַמה ֶ�ה�ִסיפ� ְ��ר ,ל"+ ז"ְ�ִח8ָה ְ�ִפי 4ַַעת ָהַרְמַ�

ה ֶ�ל ��ָר% ֵ�י. ְ�ִמְצו�ת   ֲע0ֵ ֵ�י. ְ�ִמְנַי. ִמְצו�ת,ְמָפְרִ�י+ ְוֵסֶפר ַה6ַֹהר

  :ַוֲאַח8ְֵק+ ַלֲחִמָ:ה ֲחָלִקי+, ֶ�ל 4ְִבֵרי ס�ְפִרי+

  

Ô…ÂL‡ƒ̄»‰ְ�ִמְצו�ת ַה;�ֲהג�ת ִ�ְזַמ. ַהְ�ִפ8ָה ְ�ָכל ְיֵמי ַהח�ל  .  

Èƒ�≈M«‰.ְ�ִמְצו�ת ַהְ�ל�י�ת ִ�ְזַמ  .  

ÈƒLÈƒÏ¿M«‰ִרי  ְ�ִמְצו�ת<ָ�  . ְ) ָהֶאְפָ�ר=5�ת ְלִהְז4ֵַ/. ְלַיד ָה�ָד+ֶ

ÈƒÚÈƒ·¿̄»‰.ִריְ) ָה�ָד+ ְלַחֵ<0 9ֲחֵריֶה. ְלַק5ְָמ<ָ�  .  ְ�ִמְצו�ת ֶ

ÈƒLÈƒÓ¬Á«‰ .� ְ�ִמְצו�ת ֶ�ֵאי. ְ�ַיד ָה�ָד+ ְלַחֵ<0 9ֲחֵריֶה+ ֶא8ָא ִא+ ֵ

  :ַיְזִמיֵנ+ ַהָ(ד�� ָ�ר�ְ) ה�א ְלָיד�
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Ô…ÂL‡ƒ̄»‰%ֱַֹאל +�ָ �5ֵ�. ֱאלֵֹהינ�' ַ�ָ<ס�ק ְ�ַמע ִי0ְָרֵאל ה,  ֵליַדע ֶ

8ִי. יִלְק�ֹר ְ�ִפ. ַלֲע0�ת ִציִצית �ְלִהְתַעAֵ@ ��. ֶאָחד' ְלַיֲחד� ְ�א�ְמר� ה

��א ַרָ�א ְ�ֶ�ל רֹא�, י ְוַרֵ�נ� ָ�+"ִ�ְסָבַרת ַרִָ�/�ר ְ�ִפי8ָה ִלְק�ֹ. ְוִ

. ִלְקר�ת ְקִרי9ת ְ�ַמע ְ�ֵ�י ְ<ָעִמי+ ְ�ָכל י�+. ֶ�ל ָיד ַעל 4ֶֶרְ) ַהִ;ְזָ�ר

ִלְז�ֹר ְ�ָכל י�+ ַמה ֶ�ָע0ָה . ְלִהְתַ<8ֵל ְ�ָכל י�+ ְ�ִפ8ַת ְ�מ�ָנה ֶע0ְֵרה

�א�ֵמר �ֵמ. ְיֵהא ְ�ֵמֶ��ת�ב ְ�מ�, י% ַרָ�אָלנ� ֲעָמֵלק ְָ��י )ז"ז ט"ְ�מ�ת י( ִֶ 

 ְלִהְתַו4�ת . ַמְלֵ�נ� ְלִ�ְמָ) ַה1ָד�ל�ְכֶ�א�ֵמר ְוֵקַרְבָ�נ�, ָיד ַעל ֵ�ס ָי%

�ְלָבֵרְ) ַה�ֲֹהִני+ ֶאת . ְ�ָכל י�+ 9ַחר ָהֲעִמיָדה �ְבִבְרַ�ת ֵ�ַמע ק�ֵלנ�

  :ִי0ְָרֵאל ְ�ָכל י�+
  

Èƒ�≈M«‰4ֵָ�ת ִ�ְכִניָסת� �ְבַהְב4ָָלה ִ�יִצי�ת� ְלַק�ִלְ���ת . � ַעל ַה5ִַי. ְ�ַ

ְלַבAֵל ָחֵמC ְ�ַהְ�ָ�ָתה 8ֵ�ַב ֵליל 9ְרָ�ָעה ָע0ָר . ְ�ַ�ָ�ת ִמְ/ַלאְכת�

ִלְ���ת . ְלַסֵ<ר ְיִצי9ת ִמְצַרִי+ ַ�ַה1ָָדה ֵליל ֶ<ַסח ָהִרא��.. ְ�ִניָס.

�ל ֶ<ַסחִמֶ .���ל ֶ<ַסח. ְ/ָלאָכה ְ�י�+ ִראֶ .��. ֶלֱאכֹל ַמָ>ה ְ�ֵליל ִרא

ִל0ְמַֹח ְ�ָ�לֹ� ְרָגִלי+ ֶ<ַסח ָ�ב�ע�ת . ִלְ���ת ְ�י�+ ְ�ִביִעי ֶ�ל ֶ<ַסח

��ת ִלְס<ֹר . �ְל0ֵַ/ַח ִאְ��� �ָבָניו ְוָהֲעִנ5ִי+ ָ�ל ֶאָחד ָ�ָרא�י ל�, ְוס=

ְסִפיַרת ָהעֶֹמר 9ְרָ�ִעי+ ְוִתְ�ָעה ָיִמי+ ְ�ֵלִמי+ ִמְ�ִח8ַת ֵליל ִ�ָ:ה ָע0ָר 

 ִלְ�מַֹע ק�ל. ִלְ���ת ְ�רֹא� ַהָ:ָנה. ִלְ���ת ְ�ַחג ַהָ:ב�ע�ת. ֶ�ל ִניָס.

ִהְתַע;�ת ְ�י�+ ְל.  ְ�י�+ ַהִ�<�ִרי+ִלְ���ת. ��ָפר ְ�רֹא� ַהָ:ָנה

�ל ס=��ת. ַהִ�<�ִרי+ֶ .��ִלְ���ת ְ�י�+ ְ�ִמיִני . ִלְ���ת ְ�י�+ ִרא

�ה ִ�ְבַעת ְיֵמי ֶהָחג. ֲעֶצֶרתָ=D�ַ ב��ִרי+ ְ�י�+ . ֵליֵֵ�ִלAֹל ל�ָלב �ִמיָניו ְ

��ת �ל ס=ֶ .��  :ט�ב ִרא
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ÈƒLÈƒÏ¿M«‰ְלָבֵרְ) ִ�ְרכ�ת ַהָ/ז�.. ִלְק�ַֹע ְמז�ָזה.  ��ָרה ִלְכ�ֹב ֵסֶפר .

ִלְבעֹל ַעל ְיֵדי . ִלְפר�ת ְוִלְר��ת. ִלְלמֹד ��ָרה �ְלַלְ/ָד% ְ�ָכל י�+

ִלֵ�. . ְלַהְפִרי� ַח8ָה ִמ. ָהִעDָה ְ�ֶאֶרC ִי0ְָרֵאל. ָלמ�ל ֶאת ַהֵ�.. ִק�4ִ�י.

��. ִ�ְזַמ;�. ָעִניְלַהְלו�ת ֶל. ְצָדָקה�ְלַכֵ�ד . ַלֲע0�ת ַמֲעֶקה. ְלָהִ�יב ִמְ

. ְלִיְר�ה ֵמ�ב ְוֵא+. ְלַכֵ�ד �ב ְוֵא+. ְלַכֵ�ד ַ�ְלִמיֵדי ֲחָכִמי+. �ֲֹהִני+

. ְלַהֲאִכיל ַהEִָכיר. ָלֵתת 0ְַכר 0ִָכיר ִ�ְזַמ;�. ֶלֱאהֹב 1ִֵרי+. ֶלֱאהֹב ֵרִעי+

ִלְב4ֹק ִסיָמֵני 4ִָגי+ . ִלְב4ֹק ִסיָמֵני ע�@. יָמֵני ְ�ֵהָמה ְוַח5ָהִלְב4ֹק ִס

. מ�ָצא 0ְָפֶתיָ) ִ�ְ�מֹר. ה�ַכח ��ִכיַח. ְלִהְת9ֵ�ל ַעל ַהְ(ר�ִבי+. ַוֲחָגִבי+

ֶלֱאהֹב . ִלְפרֹ� ִמ. ַהֵחְטא. 'ְלִיְר�ה ֶאת ה. ְוָהַלְכָ� ִ�ְדָרָכיו. ְלָדְבָקה ��

  :ל"ְ�ָכל ַהְ<ָרִטי+ ֶ�6ְָכר� ַר��ֵתינ� ז' ת הֶא

  

ÈƒÚÈƒ·¿̄»‰ְ�ר�ָמה 1ְד�ָלה �ְלַהְפִרי� . ְלַהְפִרי� ְ�ר�ַמת ַמֲע0ֵר.  ְלַהְפִרי

.��ִלֵ�. ֵ<�ה ְוֶלֶקט ְוִ�ְכָחה �ֶפֶרט . ְלַהְפִרי� ַמֲע0ֵר ְ�ִני. ַמֲע0ֵר ִרא

ַלֲערֹ@ . ֲחמ�רִלְפ4�ת ֶ<ֶטר . ֵה. ְ�כ�ר ְ�ֵהָמה ְטה�ָרהִלֵ�. ַל�ֹ. ְוע�ֵלל�ת

ְלָהִ�יב . ֵראִ�ית ַה1ֵז. ְזר�ַע ְלָחַיִי+ ְוֵקָבה. ֶנַטע ְרָבִעי. ֶ<ֶטר ֲחמ�ר

ְל9ֵ�ד ֲעב�ָדה . ִלְנ0ֹ1 ַלָ;ְכִרי. ְלַהְלו�ת ַל1�י ְ�ִרִ�ית. ְלָהִ�יב 1ֶֶזל. ֲאֵבָדה

. ָהֵק+ ָ�ִקי+. ַ�ֲעזֹבֲעזֹב . ְלַצ4ֵק מֹאְזַנִי+ �ִמְ�ָקל�ת �ִמ4�ת. ָזָרה

. ִלְ�חֹט ְ�ֵהָמה ַח5ָה ְוע�@. ְלַ�8ֵַח ַהֵ(.. ְלִהָ:ַבע ִ�ְ�מ� ְ�ֵבית 4ִי.

�ְלָהִריַע ַ�ֲחצ�ְצר�ת , ִלְזעֹק �ְלִהְתַחֵ;. ִ�ְתִפ8ָה. ְלַכD�ת 4ַ+ ַח5ָה ְוע�@

�ת ֵמֲעב�ַדת ָה�ֶרC ִלְ��. ו"א� ַ�:�ָפר ַעל ָצר�ת ַהִ>��ר ח

�ַב6ֶה ַמֲחלֶֹקת ִא+ . ְלַהְ�ִמיט ֵ<ר�ת ַהַ(ְרַקע ַ�ְ:ִביִעית. ַ�ְ:ִביִעית



 כד קדושה   'דשער ' חלק א   שערי

ְלַהִ>יל . ְלַג4ֵל ַהָ;ִזיר 0ְָער�. ְלָגֵר� ְ�ֵגט. ִמ4ְא�ָרְיָתא א� ִמ4ְַרָ�ָנ.

 מ�ִציא ֵ�+ ַרע ִע+ ִאְ��� ֵליֵ�ב. ִליEָא ָהא�ֵנס ֶאת ֲאנ�Dָת�. ַהִ;ְר4ָ@

�ל ָיָמיוָ .�ְלַמ;�ת ��ְפִטי+ . ְלַק4ֵ� ֶאת ְ�מ� ִיְתָ�ַרְ) ִ�ְמִסיַרת ֶנֶפ

ָלד�. ֵעִדי+ . ְלָהִעיד ְ�ֵבית 4ִי.. ְלַהְ�ו�ת ַ�ֲעֵלי 4ִיִני+. ְו��ְטִרי+

ָלד�. ְ�ָכל . ִיְהֶיה ְלֵבית� ָחָת. ָ�ל ְ�ָנת� ָנִקי. ַלְחקֹר ָהֵעִדי+. ז�ְמִמי+

, ְלַ�8ֵ+ ַהַ/6ִיק ָממ�. ֲחֵבר� א� ַהח�ֵבל ַ�ֲחֵבר�. 4ִיֵני ֲהָפַרת ְנָדִרי+

��ְבִנְזֵקי , ָלד�. ְ�ִנְזֵקי ְ�ֵהָמה ִ�י ִיג�@ ��ר �ְבִנְזֵקי ַהֵ:. ַה��ר ְוָהֵא

ְוָכל ִמיֵני . ְוָכל ִמיֵני ִמָ(ח �ִמְמָ�ר, ֵאל��ֵמר ִחָ;+ ְו��ֵמר 0ָָכר ְוַה:�

ִלְנט�ת 9ֲחֵרי . ָלד�. ַה1ַָ;ב ְ�ַתְ�ל�ִמי.. ְוִדיֵני ַנֲחל�ת, ט�ֵע. ְוִנְטַע.

  :ַרִ�י+

  

ÈƒLÈƒÓ¬Á«‰+ת �ִחיו.  ִלְפ4�ת ְ�כ�ר �ָד�  :ַלֲחל�C ֵאֶ�ת �ִחיו. ְלַיֵ�+ ֵאֶ

  

…ÂÏ≈‡¿Â�ָָ�ת. ָנ. ֵה+ ִמ4ְַר�ֵער�ֵבי , ְנִטיַלת ָיַדִי+, ְמִג8ָה, ֵנר ֲחנ=ָ�ה, ֵנר ַ

, ֵער�ֵבי ַ�ְבִ�יִלי., ֵער�ֵבי ְ�ח�ִמי. ִא+ ה�א ְלצֶֹרְ) ִמְצָוה, ֲחֵצר�ת

ת ַ�/�ז �ב ִ�ְ�ֵרי ֵטֵבת ְלִהְתַע;�ת 9ְרָ�ָעה צ�מ�, ְוִ���ֵפי ְמב�א�ת

  :ִהְתַע;�ת ַעל ָצר�ת ַהִ>��רְל, ]ְוצ�+ ֶאְסֵ�ר[

  

el≈‡¿Âי+ ְוֵסֶפר ַה6ַֹהר���ר ְמָפְרְִ�ִלְז�ֹר .  ֵה+ ִמְצו�ת ֲע0ֵה ֶ�ל ��ָרה ִ

ִלְז�ֹר ְ�ָכל י�+ ֶאת י�+ . ְיִצי9ת ִמְצַרִי+ ְ�ָפָרַ�ת ִציִצית 5�ַ�+ �ַב8ְַיָלה

ִלְז�ֹר ֶאת ֲאֶ�ר . ֱאלֶֹהיָ) ְ�חֶֹרב' ְדָ� ִלְפֵני הִלְז�ֹר י�+ ֲאֶ�ר ָעַמ. ַהַ:ָ�ת
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ָרה ְלָבֵרְ) ַעל ַה��. ה ִמְרָי+Eֲֶעִלְז�ֹר ַמ. יָ) ַ�ִ/ְדָ�רֱאלֶֹה' ִהְקַצְפָ� ֶאת ה

ָל��ב ִ�ְת��ָבה . ִציִצית ַ�ָ<ס�ק �ְרִאיֶת+ א�ת�ְלִהְסַ�ֵ�ל ַ�. ְלָפֶניָה

ְל9ֲהָבה ֶאת ָהֵ�+ . ְ�ָקְרָ�נ�ת ַהַ:ַחר �ִבְזִמיר�ת' �ה ֶאת הְלִיְר. ְ�ֵליָמה

ְלָבְרכ� . ' וכוֱאלֶֹהיָ)' ְ�ִבְרַ�ת 9ֲהַבת ע�ָל+ �ַבָ<ס�ק ְו�ַהְבָ� ֶאת ה

�ַ�ַ� �ְבי�ֵצר א�ר ְוי�ֵצר ַהְ/א�ר�ת �ְבָכל ֶ�ַבע ְ�ָרכ�ת ֶ�ל ְקִרי9ת חְ�ִיְ

ְלַק4ֵ� ֶאת ְ�מ� ִיְתָ�ַרְ) ִ�ְמִסיַרת ַנְפ�� ַלֲהִריָגה .  ַ��ֶֹקר �ָבֶעֶרבְ�ַמע

�מ� ְ�ַנְקִדיָ�ְ). ֶאָחד' ֱאלֵֹהינ� ה' ְ�כַֹח ַ�ָ<ס�ק ְ�ַמע ִי0ְָרֵאל הְ �. ְלַק4ֵ

' ס�ק ֵאֶליָ) הִלְמסֹר ַנְפ�� ְלִמיָתה ְוַג+ ְלָדְבָקה �� ִ�ְנִפיַלת 9ַ<ִי+ ַ�ָ<

' ַ�ָ<ס�ק ְ�ַמע ִי0ְָרֵאל ה, ה�א ָהֱאלִֹהי+' ֵליַדע ִ�י ה. ַנְפִ�י ֶאEָא

ִלְקרֹא . ְלַהְב4ִיל ְ�מ�ְצֵאי י�+ ט�ב. ְלִהְתַעֵ;ג ְ�ַ�ָ�ת. ֶאָחד' ֱאלֵֹהינ� ה

ְלָבֵרְ) ִ�ְרַ�ת . ָוהָ:ַבע ִ�ְ�מ� ְלַק5ֵ+ ִמְצִל. ל 6ְ�ַַמִ;י+ ַה5ְד�ִעי+ַהַה8ֵ

. ְלִהְתַע;�ת ְ�י�+ ַהִ�<�ִרי+ ַ�ֲחִמָ:ה ִע;�ִיי+, ַהֶ;ֱהִני. ְ�ָכל ִמיֵני ֲהָנ�ה

ְוָהַדְרָ� ְ<ֵני ָזֵק. ַ�ְלִמיד ָחָכ+ ָיִניק . ִל0ְרֹ@ ֶהָחֵמC 9�ְְרָ�ָעה ָע0ָר ְ�ִניָס.

ְלַהְצ4ִיק 4ִי. ָ�ַמִי+ . ת ָצנ�ַע ְ�ֵבית ַהִ�Dֵאִלְהי�. ְוַחִ�י+ �ְלָזֵק. 9ְ�ַמאי

ִלְבנ�ת ֵ�ית ַהְ�ֶנֶסת . ְלַהְפִרי� ְ�ר�ָמה ִמ. ַה5ֶָפה. ַעל ָ�ל ַהְ/אָֹרע

. ֲאֵ�ָרה ִלְג4ַֹע. ְלַהְזִ�יָר+ ִלְגַנאי. ְל9ֵ�ד ֵ�+ ֲעב�ָדה ָזָרה. ְלִהְתַ<8ֵל ��

. ֵ�ר ַמְ>ב�ָת+ ְלַהְ�ִמיד ָ�מ�ָת+ ִלְנ��C ִמְזְ�ח�ָת+ְלַ�. ִל0ְרֹ@ ֲאֵ�ָרה

ִלְפרֹ� ִמ. ָהִאָ:ה ָסמ�ְ) ְלִוDְָת% . ְל9ֵ�ד ְ�ֵלי ַ�ְ�ִמיֵ�י ֲעב�ָדה ָזָרה

�ָרֲאָתה 4ָ+ ִמ5ָדֶ�ְ �ְלִיְר�ה ִמ. ַ�ְלִמיד . ִלְפרֹ� ִמ. ָהִאָ:ה ִמַ�ְ�ִמי

ַלֲע0�ת ִלְפִני+ ִמ:�ַרת . ֶלֱאהֹב ַה��ָכח�ת. ָעְרַלת ַה8ֵבָלמ�ל . ָחָכ+

    ַעל 4ְִבֵרי)א ַ�ֲעמֹד"נ(ְולֹא ַ�ְחמֹד .  ֱאלֶֹהיָ)'+ הִעָ�ִמי+ ִ�ְהֶיה . ַה4ִי.
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, ֲהַבת ֵרִעי� �ִבְכָלָל$ ְלַהְכִריע# ְלַכ" ְזכ�ת ֶ��ֹא ְ�ָפָניו�, ַהַ�ְלִ�ִ�י�

ְלַהְחִזיר ל# ִרִ�ית , ְוַחי (ִחיָ+ ִעָ,ְ+, �ְלָהִביא ָ�ל#� ֵ�י* (ָד� ַלֲחֵבר#

ְלָהֵפר ,  ָ�ֶה��ְלָכל ִ�יֵני 0ִ/�ַח ֶנֶפ� ְוָכל ִמיֵני ַהְמָצא#ת ֶ�ִ�ְחֶיה, ְקצ�ָצה

ָלד�* , ְלַקֵ�� ַהַ�ָ�* ִמְ�ַבר ֶ�ֶקר 1ְִרַחק, ְלה#ר#ת ִ�יִני�, ִנְדֵרי ִאְ�#1 �ִב#1

1ִָפי� �ַבֲחל2ַ/ת ַקְרַקע ְוָכל ִמיֵני #1ֵבַע ְוִנְתָ�ע 2�  :ְ�ִדיֵני 

  

el≈‡¿Â�ְלַהְגִעיל ֵ�ִל,  ִמְצו#ת ֲע5ֵה ִמְדְ�ֵרי ס#ְפִרי�. י �ְלַהְטִ�יל ֵ�ִלי

ֶלֱאכֹל ָמר#ר ֵליל , ִלְב�ֹק ָחֵמ9 ֵליל �ְרָ�ָעה ָע5ָר ְ�ִניָס*, ֲחָדִ�י�

�ל 0ֶַסחֶ *#�ְלָבֵרְ+ ַעל ָ�ל ַהִ,ְצו#ת ְוַעל ָ�ל ַהִ>ִ;י� ְוַעל ָ�ל , ִרא

י� ֶ�1ִֵ/* מֶֹ�ה ִלְקרֹא ְ�ֵסֶפר #1ָרה ַ�ְ=ַמִ>, ַהְ,אָֹרע#ת ַהָ�א#ת ָעָליו

  :'ה ְ�ַ�ָ�ת �ְבי#� ט#ב וכו"ַרֵ�ינ� ע
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„ÈƒÓ»z Ì»„»‡»‰:  
  

‡e‰¿Â�ְצִריִכי�1ִָמיד  �ִיי�ְמצ �ר ֵה� ְזִהיר�ת  ְמָבֵאר ַהְ�ָבִרי� ֲאֶ

ְוַג� ֵה� ְ�ָבִרי� ֶ�ֵה� י#ֵתר ֲחמ�ִרי� ִמָ�ל ַהְ@(ר ְ�ִפי ֲאֶ�ר , ְ?ד#ָלה

ל 1ַ�ְַלמ�ד �ַבִ,ְדָרִ�י� �ְבַמֶ;ֶכת "ֵ�ַרְר1ִי ִמ0ְִניֵני ִאְמֵרי נַֹע� ַר�#ֵתינ� ז

ַבר ִנְתָ�ֵאר ַ�ְ@ָעִרי� ְ�. ִיְר�ת ֵחְטא �ִפְרֵקי ֶ�ֶרְ+ ֶאֶר9 �ְבֵסֶפר ַה=ַֹהר

   :ִ�י ָ�לֹ� ַמְדֵרג#ת ֵה*ֶ�ָ/ְדמ� 



כז קדושה   'השער ' חלק א   שערי

‰»�…ÂL‡ƒ̄»‰ר�ַהְ�ס#ִדית ְ�ֶטַבע ָ?מ �  .  ְ�ִקְנַי* ַהִ,�#ת ַהA#ב#ת ַ�ֶ>ֶפ

≈M«‰˙Èƒpר ֵמַרע שס�ְכִלית" ְ�סBִַה �  . ה ִמְצו#ת לֹא 1ֲַע5ֶה ַ�ֶ>ֶפ

˙ÈƒLÈƒÏ¿M«‰�ְ רמ ��ח ִמְצו#ת ֲע5ֵה ַהִ>ְקָרא ֲע5ֵה ט#ב"ִק� .  
  

‰≈pƒ‰¿Âִהיא ִקְנַי* ַהִ,�#ת�ְוַג� ֵה� ְקר#ִבי� ,  ע#ד ֵי� ַמְדֵרָגה ֶאְמָצִעית ֶ

ֶאל ִמְצו#ת לֹא 1ֵָע5ֶה ֶ�ֶרְ+ �ְסַמְכ1ָא �ִמִ�ְבֵרי ַקָ�ָלה ֶ�ה�א ֵמַהְ>ִביִאי� 

  :ְוַהְ�ת�ִבי�
  

 ַהִ,�#ת ַה�#ֵתר ְמג2>#ת ְוי#ֵתר ֲחמ�ר#ת ְוַה,#ְנע#ת ְ�ֵבק�ת ָה(ָד� Ô«È¿�ƒÚ .א

ַהַ?ֲאָוה ַהַ�ַעס ַהַ/0ְָדנ�ת ָהַעְצב�ת ַהBְִנ(ה ַהִ/ְנ(ה , ִע� ַהֵ@� ִיְתָ�ַרְ+

�ת ַמֲע5ָיו ַהA#ִבי� ַה1ֲַאָוה 1ַ�ֲַענ�ִגי� ַהֶחְמָ�ה ַהBְָרָרה ְוַהָ�ב#ד ְוה#ָר

 ְולֹא ִיְכַעס ְ�ַלל ֲאִפ�� .ִ@ְפל�ת ַעד ָקֶצה ָה�ֲחר#*ַוֲהָפָכ� ֵה� ַה. ִלְבֵני (ָד�

ְוִיְהֶיה , ְוִיְהֶיה ֶנֱעָלב ִמ* ַה�ֹל ְולֹא ע#ֵלב, ְולֹא ַיְק0ִיד ְ�ַלל, ַעל ְ�ֵני ֵ�ית#

ְולֹא ְיַקֵ>א , ַהב ֶאת ָ�ל ַהְ�ִר�#ת ֲאִפ�� ?#ִיי�ְוֹיא, 5ֵָמַח ֲאִפ�� ְ�ֵעת ָצר#ָתיו

ְוִי5ְָנא ְוַיֲהִביל ָ�ל ִעְנְיֵני ָהע#ָל� , ַעל ��� ָ�ָבר ִ�י Cֵ�ַל ָיֵמינ� ַעל ָה(ֶר9

,  ְולֹא 1ְַחמֹד ��� ָ�ָבר ֵמַהְבֵלי ָהע#ָל� ַהֶ=ה.'�ַפת ְ�ֶמַלח 1ֹאַכל וכו, הַהֶ=

ְולֹא 1ְַגֶ�ה ִצְדק#ֶתיָ+ ִ�י , ַרח ְ�ָכל �ֲֹחָ+ ִמ* ַהBְָרָרה ַה/#ֶבֶרת ְ�ָעֶליָהְוִתְב

  :�1ְֵ�ד 5ְָכְרָ+ ָ�ע#ָל� ַהָ�א ְוַג� ַיֲעִני��ָ+ ַ�ֵ?יִה>ֹ�
  

ְוִכ>�י , ְוַהְלָ�ַנת 0ִָני�, �ְרִכיל�ת, ְוֵה* ְל�#* ָהַרע.  ָהֲאס�ר#תÂcƒÓ̇… .ב

ִס0�ר , 5ִיָחה ְ�ֵטָלה, �ְרִמָ�ה, הֲחנ2ָפ, ְוַהֶ@ֶקר, ֵליָצנ�תְו, ֵ�� ַרע ַלֲחֵבר#

ֶנֱהֶנה , ְמַ�ֵ�ַח ְמָדִני� ֵ�י* �ִחי�, ִמְתַ�ֵ�ד ִ�ְקל#* ֲחֵבר#, ְ?נ�ת ֲחֵבר#

  :ִהְס1ְַ�ל�ת ַ�ֲעָרי#ת, ִ�ְכב#ד #1ָרה
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ֵ�� ָ�ֶה� ְ�ִרית�ת  לֹא 1ֵָעÂÂ¿̂ƒÓ¿a5ֶ̇… .ג��ִמיָתה ִ�יֵדי ה ְ�ַהֲחמ�ר#ת ֶ

 )ב"ב כ"ַ�ִ,ְדָ�ר ל(�ְכִתיב . ִמ�2ָ�� ְוִח��ל ַהֵ@� ָקֶ�ה, ָ�ַמִי� �ִמיַתת ֵ�ית ִ�י*

 �ִבְפַרט ֵמֲעו#* ִנָ�ה ֲאִפ�� ְ�ָכל ִמיֵני ,�ִמ5ְ�ִָרֵאל' ֶוֱהִייֶת� ְנִקִ�י� מה

 ִנ/�ר . �ְ�ִמיַרת ַהַ@ָ�ת ְ�ָכל 0ְָרֶטיָה י#ֵתר ִמָ�ל ַהִ,ְצו#ת.�ב ְ�ַללֵקר

 �ִמָ�ל ִמיֵני ֶקִרי ֲאִפ�� .ַה5ָ�ָר ְ�ַתְכִלית ִמָ�ל ֶ�ה�א ֶ�ל ֵחֶלב ְוָד�

� 1ַ�ְָ?.ְ�א#ֵנס,ֵ1ַ��מ#ת ַה/ֶֹד� ְ�ַלל �ְדִאְֵ�ְ �,ֵ1ַ� .א ֲחָל" לֹא ִיְ

 �ִמָ�ל ִמיֵני ִמִ;יר#ת . ִנְקָרא ֶא0ִיק#ר#ס)ִ�י(�ְמַבֵ=ה 1ְַלִמיד ָחָכ� 

ְו�ֲחֵריֶה� ַהָ�אִוי� ַהֲחמ�ִרי� ְ�מ# ְ�ב�ָעה ַלֵ@� , �ַמְלִ�ינ�ת ַל?#ִיי�

ְוָכל ִמיֵני , הִיְתָ�ַרְ+ ַוֲאִפ�� ֶ�ֱאֶמת א# ְ�ב�ַעת ָ�ְוא ְוָכל ִמיֵני ְ�ב�ָע

  :ַמֲאָכל#ת ֲאס�ר#ת

  

� ְ�ָכל יִ��ְקִרי�ת ְ�ַמע 0ֲַעַמ, י*1ְִפִ�, ִציִצית.  ִמְצו#ת ֲע5ֵהƒ̃¿aÌei .ד

ְ?ִמיל�ת ֲחָסִדי� �ִב/�ר , ָלמ�ל ַהֵ�*, ִ���ד ַ�ָ�ת ְ�ָכל ַה0ְָרִטי�, י#�

1ְִפַ�ת ְ�מ#ָנה ֶע5ְֵרה , ת ָ�ל#�ַוֲהָב�, ח#ִלי� ְוַהְכָנַסת א#ְרִחי�

, ַמBָא �ַמ1ָ* ֶ�ֱאמ�ָנה. אָיַבָיֲחְמַזֵ�י ַל, ְ�ַתְכִלית ַהַ�ָ�ָנה �ְב5ְִמָחה

  :ְקִביע�ת ִע1ִי� ַל#1ָרה י#ָמ� ְוַלְיָלה ְ�ֶנֶגד �2ָ��, ַמ1ָ* ַ�ֵ;ֶתר, ְצָדָקה

  

ִקיָמה ,  ְקִרי�ת ְ�ַמע ֶ�ַעל ַהִ,Aָה ַ�ַ�ָ�ָנה. ִמַ>ֲהג#ת #1ָרהÌeiƒ̃¿a .ה

ְרָ�* ְוַלֲעסֹק #1�ַָרה , �ַחר ֲחצ#ת ַלְיָלה ְלִהְת�ֵ�ל ַעל ַהְ@ִכיָנה ְוַהח2

ְ�ֵבק�ת , ְ�ָכל ְ�ָרֶכיָ+ ָ�ֵעה�, ִיְר�ת ַהֵ@� 1ִָמיד ַעל 0ָָניו ֶ��ֹא ֶיְחָטא

  :ְ+ לֹא ְיַבAֵל ֲאִפ�� ֶרַגעָ�ַרַנְפ�# ִע� ַהֵ@� ִיְת
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 ÂÈ»N¬Ú«Ó Ï»Î¿a ‰»̄»̂¿̃ ¿Í∆̄∆„¿a „ÈƒÒ»Á∆‰ Ì»„»‡»‰ «̇‚»‰¿&«‰ ¯∆„≈Ò ¯≈‡»a¿̇ƒÈ  
 ‡…Ï Ô«Ú«Ó¿Ï ÂÈ»i«Á È≈Ó¿È Ï»kË…ÂnƒÈ .‰»&¿È¿&ƒÚ ‰∆Ê¿Â:  
  

� ִלְקַראת  ִה��.ל ֲאֶ�ר ֲאִני ְמַצֶ�ה א�ְתָ�ַמע ְ�ק�ִלי ְלָכ ְ�ִני ְ�ָּתהְוַע

ְזכֹר ִ�י ִהיא ִמיָתה ַהְ'ַטָ%ה ,  ְ�ָכל ַלְיָלה ְ�ֶלְכְ#ָ� ִלי�ֹ�.ֱאלֶֹהיָ� ִיְ ָרֵאל

 ְוִהְסַ#ֵ�ל ְ�ָכל ַהַ+ֲעִ י, ֶ�ָעִ יָת .ִ+יָתה ַהְ*ד�ָלה ָהֲאִמִ#יתַמְזִ�יְרָ� ַה

� ֶ., ְ�א�ת� י�,� ,ֶרְ� ַה+�ָמִתי�ְוִא, ֵי� ָ�ֶה, ָרִעי, ִהְתַוֵ.ה ֲעֵליֶה, ֶ�ֵ

 �ְתַקֵ�ל ָעֶליָ� ע�ל ַמְלכ�ת ָ�ַמִי, ִ�ְקִרי0ת ְ�ַמע ֶ�ַעל ַהִ+ָ/ה .ִמְתַוִ.י,

 2ָ�ַס�ק ְתָ�ַרְ� ְו0ַחר ָ�ְ� ַהְפֵקד ר�ֲחָ� ְ�ָיד� ִי.ְלַהֲעל�ת ִנְ�ָמְתָ� ְ�ֶאָחד

 ָהֲאִמִ#ית ֶ�ֶ%ֱאַמר 5�ָ ְ�ִעְנַי� ַהִ+יָתה,  ְ�ָיְדָ� 0ְפִקיד ר�ִחי)'א ו"ִה3ִי, לְ#(

 8ְמָנ, ַעָ#ה ַהִ+יָתה ַהְ'ַטָ%ה .' ָ#��ב ֶאל ָהֱאלִֹהי, ְוג� ְוָהר�ַח)'ב ז"קֶֹהֶלת י(

 .י, ִלְבָקִרי, ִלְפָגִרי, ֵמִתי,יָר5 ְלָ� ֲחָדִ�ֵ#ָ%ה ל� ְ�ת�ַרת 2ִָ'ד�� ְלַהְחִז

�ְ�ַכב ְ�ֵאיָמה ְוִיְר8ה ִ�י ִהֵ%ה ר�ֲחָ� ע�ָלה ָלֵתת ִ.י� ְוֶחְ���� ְלי�ְצְרָ� ַעל 

 ְוָלֵכ� 0ל ִיְפֶנה ִלְ�ָ� .ַמְחְ�ב�ֶתיָ� �9�ַ, ַהה�אָ�ל ַמֲעֶ יָ� ְוִד��ֶריָ� �

  :ְ�ִהְרה�ִרי, ְ�ֵטִלי, ַעד ֲאֶ�ר ִ#יַ�� ְוֵתָרֵד, ְ�ַפַחד ַהִ%ְזָ�רְ�ִד��ר א� 
  

ַקל , ִ�ְזִריז�ת ָ#ִקי; ִמְ�ָנְתָ� 0ַחר ֲחצ�ת ַלְיָלה ק�, ַמֵהר ְוַכֲאֶׁשר

 ְוֵת� ל� .ְרָ�; ָיֶדיָ� ַ�ִ.י� �ְכ��ָרה ְלַהֲעִביר ר�ַח ָרָעה ִמְ�ָ ַחְר�, ַ�ֶ%ֶ�ר

ְ�ָרָכה ְוֶ�ַבח ְוה�ָד8ה ַעל ֶנֱאָמנ�ת� ִיְתָ�ַרְ� ֶ�3ֹא ִעֵ�ב ֶאת ר�ֲחָ� ַעל רֹב 

 8ְמָנ, ֶהְחִזיר ְנָ�מ�ת ִלְפָגִרי, .ה ז� ִמיָתה ֲאר>ָ�ה ֲאִמִ#יתֲעו�ֵניָ� ְולֹא ָהְיָת
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ֶ.ֶ�ת ַוֲחָזָקה ֵמָ�ִרא��ָנה ִ#ְהֶיה ְ�פ�י ט�ָבה �ְלַמַע� לֹא . ֵמִתי, ְוי�ֵתר ְמח>

ְרַ�� ִמְקָ.�� ְ�ֵעת ֶ�ה�א ִמ, ִע+� ְצַטֵער ִהְצַטֵער ַעל ָ*ל�ת ְ�ִכיַנת ע><� ְוח>

י� לֹא  ִ�י ֲעו�נ�ֶתיָ� ַוֲעו�נ�ת ֲאב�ֶתיָ� ִה/� ֵא3ֶה ַוֲעִד.ַעל ֶזה 0�ְְ�מ�ר�ת

ָרִעי, ֶ�ָ*ְרמ� א ִהְ�ִ*יַח ְלַמֲעֶ יָ� ָה ְוִע, ָ�ל ֶזה לֹ.ֱהִקיָמ5 ִמְ%ִפיָלָת5

 ע�ד אְולֹ, ְ#ִח3ָה ְ�ֶיֶתר ְ ֵאת ְו#ָ0ה ָנַפְלָ# ַעל ַהִ+ָ/ה ֶוֱהִקיְמָ� ְ�ַב.ְנִפיָלָת5

. ֶא3ָא ֶ�ִ#ְזֶ�ה ְלֶנָחַמת ִצ�9� ִ י � ִא5#ָ ָמ �  ָ�ל ַהִ+ְת0ְ�ִלי, ָעֶליָה

 �ְ�� ,ַ#ֲעסֹק ַ�#�ָרה ֶ�ְ�ַעל 2ֶה ַעד א�ר ַה�ֶֹקר ִא, #�ַכל0ַחר ָ��י ַעל ְיֵדי ִֵ 

  :#ָ0ה מ�ִריד ֵאֶליָה ֶ�ַפע �ַמְחִזיָקה ִ�ְהי�ָת5 ְנפ�ָלה

  

 ַהַ?ַחר ר�; ִלְקָראָת5 ֶאל ֵ�ית ְ#ִפ3ָָת5 ִ�י ְ�ָבר ָקְדָמה ִהיא ְלָ� ּוַבֲעלֹות

 ִלְ�מַֹע ֶאל ָהִרָ%ה ְוֶאל ַהִ#ְפָלה ֲאֶ�ר ִ#ְת3ֵ2ַל ְלָהִקיָמ5 ָלב�א ָ�,

�ַבְ#ִח3ָהִמְ%ִפיָלָת5 �ְלַהְחִזְ � . ְלַבְ.ָ��ת�לֹא #�ַכל ֲע  ְוַג, ִ�י .יָר5 ַלִ@�9

�ִפי �ֲֹח5�ָ �ְלַסֲעָדִהֵ%ה ְ�ִהָ�ְ�ָל5 ַ#ֲעזֹר ֵעֶזר ְמַעט �9�ַ, ַהה�א ְלָהִקיָמְ 5. 

� ְ�ִני . �ִבְ ַכר זֹאת ַ*, ִהיא ִ#ְ�ַמע ְ#ִפ3ְָתָ� ְוָתִפיק ְ�ֵאל�ֶתיָ� ְלט�ָבה�ַעל ֵ

ִיְהי� ַרְעי�ֶניָ� ְנכ�ִני, ְ�ַתְכִלית ַהַ�ָ�ָנה �ְבִ ְמָחה ְ�ֵעת ֶ�ִ#ְת3ֵ2ַל ְלָהִקיָמ5 

ְלצֶֹרְ� ְ�ֵאל�ֶתיָ� ִ�י ַה3ֹא ֵאיָנ, ַרק ְלֵהָרא�ת ְולֹא , ְוִלְגמֹל ֶחֶסד ִע, ק�ְנָ�

 ְוִא, ִ#ְקְרֵאנ� ֶ�ֱאֶמת ִיְהֶיה .� ל� ַח9ִי, ֶא3ָא ֵמֲאד�נ�ְלָפָניו ְ�ֶעֶבד ֶ�ֵאי

. ' ְוג�ְלָכל ק�ְר8יו'  ָקר�ב ה)א"יה "ְ#ִה3ִי, קמ(ה�א ֵאֶליָ� ְ�מ� ֶ�ָ�ת�ב ָקר�ב ַ*, 

 ה�א ְוָכל ֵיֶצר ַמֲחָ�ב�ת' ֵר� הִ�י ָ�ל ְלָבב�ת .� )'ח ט"כ' ִ.ְבֵרי ַה9ִָמי, א(ב ְוָכת�

�ִבְפַרט ְ�ֵעת ֶ�ִ#ְתַוֶ.ה ְלָפָניו . ֵמִבי� ְוי�ֵדַע ח�ֵסי �� ִא, ִ#ְדְרֵ�נ� ִיָ+ֵצא ָלְ�

ְ#ִפ3ָה ִיְהֶיה ְ�ָכל ְלָבְבָ� 0ַחר ְ#ִפ3ַת ְ�מ�ָנה ֶעְ ֵרה א� ְ�ִבְרַ�ת ��ֵמַע 

�י ֲהלֹא ַהִ%ְסָ#ר�ת ְוַהִ%ְגל�ת ה�א י�ֵדַע ר�ֶאה ,ֶ�3ֹא ַ#ְחזֹר ע�ד ֲאֵליֶה,ִ 
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� ִ�ְנִפיַלת 2ַ0ִי, 2ָ�ַס�ק ֵאֶליָ� ה. ְ�ָלי�ת ְוֵלב�ִ#ְגמֹר , ַנְפִ�י ֶאAָא' �ְכמ� ֵ

ָ� ְלִמיָתה ַעל ַה#�ָרה ְוַעל ַהִ+ְצו�ת �ְבֵכ� ִיָ+ֲחל� ְ�ָכל ְלָבְבָ� ִלְמסֹר ַנְפְ�

  :ֲעו�נ�ֶתיָ� �>3ָ, ִא, ֶ�ֱאֶמת 2ִיָ� ְוִלְ�ָ� ָ�ִוי,

  

לֹא , �ְקַבע ֵעת ְלת�ָרְתָ� ִלְ�ָמ5,  ֶ�ִ#ְת3ֵ2ַל ֵלְ� ֵמַחִיל ֶאל ַחִילְו�ַחר

ַכר ֶזה ֵיָרֶאה ֶאל  �ִבְ . ַעל ְיֵדי אֶֹנסא�ת� ֲאִפ#ַ�3ְחִליֵפנ� ְולֹא ָ#ִמיר 

9ִָני, ִ�ְמִתיְבָ#א ִדְרִקיַעא, ִ@�9�ֱאלִֹהי, ְ� 0ַחר ָ�ְ� ִ#ְסע�ד . ְ�ָעִרי, ַהְ+צ>

ְמ �ָרה ִ�י ַצִ.יק א�ֵכל ְל ַֹבע ַנְפ�� ְלִק�9, ָדְתָ� 2ַת ְ�ֶמַלח �ַמִי, ִ�ְסע�

�מ� , ִיְתָ�ַרְ�, ֶזה ְלֵ�, ָ�ַמִי, ִלְהי�ת ָחָזק ַלֲעב�ָדת�  ְוB0 ַ*.ֶפ�ַהֶ%ְ

ְלָחְנָ� . ְ�ָכל ְ.ָרֶכיָ� ָ.ֵעה�)'ו' ִמְ�ֵלי ג(ֶ�ָ�ת�ב   ַוֲעמֹד ְ�ֵאיָמה ַעל �>

ְלַח� ַהֶ+ֶלְ� #ָ0ה א�ֵכל �ְלַמַע� ִיְהֶיה , ַהִ%ְמָ�ל ֶאל ַהִ+ְזֵ�ַח ִ�י ַעל �>

ְלָח ְנָ� ִמְזֵ�ַח ַ�2ָָרה ְלַכ2ֵר ֲעו�נ�ֶתיָ� ְ�ַהְמִעיט ֵמ8ְכְלָ� ְלַהְחִלי� �>

ַ#ֲעסֹק ַ�#�ָרה ֵאיז� ִמְ�ָנה , ַהְ'ִל2ָה ַה?�ָרה ַ�ָ+ז�� ֶ�ַ%ְפְ�ָ� ִנ<�ֶנת ��

ְלָח� ֲאֶ�ר ִלְפֵני ה, א� ִמְזמ�ר ֵיָחֵל� �ַֹח ַה9ֵֶצר ְו', ְוַיְכִריז� ָעֶליָ� ֶזה ַה?>

 �ָהַרע ֵמָעֶליָ� ְוִתְתַחֵ<ק ֶנֶפ� ַהAְִכִלית ֶ�ְ�ָ� ַעל ְיֵדי ַה#�ָרה ֶ�ִהיא ָמז�

ְו0ַחר ֶ�ִ%<�נ� *�ְפָ� ְוַנְפְ�ָ� ַעל ְיֵדי ֲאִכיַלת ָמז�� . ֶאל ַהֶ%ֶפ� ַה<� ַ*, ִהיא

ט�ָבה ִלְגזֹל ֶאת  0ל ִ#ְהֶיה ְ�פ�י, י ַה#�ָרהֶ�ָ<� �ְמַפְרֵנס א�ָתנ� ְוַעל ְיֵד

�ְתָבֵרְ� ל� ִ�ְרַ�ת ַהָ+ז�� ְ�ִ ְמָחה ְיֵתיָרה ְ�ִמי ֶ�ְ+ַקֵ�ל ַמָ#ָנה ִמ9ַד ' ה

ְוַעל #�ָרְתָ� ֶ�3ִַ+ְדָ#נ� ְוַעל , ְוֶזה� ֶ�א�ְמִרי, ְ�ִבְרַ�ת נ�ֶדה ְלָ�. ז�ָלת�

ר� ַה/�ב �ִבְ ַכר ֶזה ִיְפַ#ח א�ָצ. ז�� ֶ�#ָ0ה ָז� �ְמַפְרֵנס א�ָתנ�ֲאִכיַלת ָמ

  :ֵאֶליָ� ְוִתְת2ְַרֵנס ִמ9ָד� ָהְרָחָבה ָ#ִמיד
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«Á«‡¯ ¿Í»k ,ַח2ֵ  ִ�ְלָבְבָ� ִא, #�ַכל ְלַק9ֵ, ֵאיז� ִמְצָוה ֲחָדָ�ה ְלַהְ�ִלי#ְ 

0ַחר ָ�ְ� ֵלְ� . ְצָוה ְיָ�ָנה ְלה�ִסיB ְ ָכְרָ�ח ֵאיְבֵרי ַנְפְ�ָ� א� ִמ"רמ

, ִלְמַלאְכְתָ� א� ְלַמAֲָאָ� �ָמְתְנָ� ֶ�ֱאמ�ָנה ְ�ֵליָמה לֹא ִ�ְרִמ9ָה א� א�ָנ8ה

 ַוֲעֵ ה #�ָרְתָ� ְקַבע �ְמַלאְכְתָ� .ִ�יר ַרק ְלִק�9, ַהֶהְכֵרִחיְולֹא ִ#ַ*ע ְלַהֲע

ְו0ל ְ#ַקֵ�ל ַמָ#נ�ת . ַ+ְרֶ�ה לֹא ֶהֱעִדיB ְוַהַ+ְמִעיט לֹא ֶהְחִסיר ִ�י ַה.ַראיֲע

מ�ִרי� �ַמֲעִ�יר ְוה�א ַה%�ֵת� ְלָ� �ַֹח ' וה, ִ�י  �ֵנא ַמָ#נ�ת ִיְחֶיה' וכו

ָכל ְו. ְיָהְבָ� ְ�ָכל ְלָבְבָ� ְוה�א ְיַכְלֶ�ְלָ�' ְלָכְ� ַהְ�ֵלְ� ַעל ה. ַלֲע �ת ַחִיל

ַה�9, ִ#ְהֶיה ִיְר8ת� ַעל 2ֶָניָ� ְלִבְלִ#י ֶ#ְחָטא ְ���, ֲעֵבָרה ִמִ+ְצו�ת לֹא 

�ִבְפַרט ִמ� ַהִ+.�ת ֲהָרע�ת ֶ�ֵה, ַהAְא�ר ְלַהְחִמי; ָ�ל ִעCַת , ַ#ֲעֶ ה

  :יו�ִבְפַרט ֵמַה�9ֵתר ְמצ�י�ת 8�ָָד, ְוה�א ָ.� ַ�ֲעֵקָב, ַהחֶֹמר
  

Ô…Â¯¬Á«‡»‰ ‰∆̂»̃ „«Ú ¯»‰¿ÊƒÈ¿Ï ¿ÍÈƒ̄»v∆L ‰«Ó Ì≈‰ el≈‡¿Â:  
ְוִא, ְיָחֶרְפָ� . ֵני ֵ�יְתָ�ְבֲאִפ�3 ִל, ְקִפיָדה ְוַגֲאָוה ִמָ�ל ִמיֵני ַ�ַעס �ִהָּזֵהר

 )א"ל' ִטי, ה��ְפ(ִ�י ַעל ֶזה ְ�ִתיב , ֶוֱהֵיה ֶנֱעָלב ְולֹא ע�ֵלב, ִאי� לֹא ְ#ַעֵ%נ�

�,  ְוַהֲעֵבר ַעל ִמ.�ֶתיָ� ְלָכל ִמי ֶ�ָחָטא.ֵצאת ַהֶ?ֶמ� ִ�ְגב�ָרת�ְוא�ֲהָביו ְ

�י ָ�ל ַהַ+ֲעִביר ַעל , ְולֹא ַ#ְרִ*י� ַצַער ֲאִפ�3 ִ�ְלָבְבָ� ִ�י ט�ב ה�א ְלָ�ִ

� ֲעו�נ�ִמ.�ָתיו ַמֲעִביִרי� ל� ַעל ָ�ל 2ְָ�ָעיו �ִמָ�ל ֶ�� ְוִא, .ת ְוַחָ/א�תֵ

� .י ַח9ִי, #ָ0ה ְמַבֵ'� ְלָ�ֵעיֵני ֵ ֶכל ְלָ� ָהָיה ְלָ� ְלַח2ֵ  ִמי ֶ�ְיַ@ֲעֶרָ� ִ

� ֵיָהֵפְ� ְלָ� �ְוַקֵ�ל ָ�ל ָה8ָד, ְ�ִ ְמָחה B0 ִא, ה�א  �ְנֲאָ� ִ�י ַעל ְיֵדי ֵ

�ַבל ִ#ָ�ֵנס ,  ִיְהי� ְ�ַנַחת ְוק�ל ָנמ�ְ�ְוָכל ְ.ָבֶריָ�. ְוַהְ<כ�ת ה�א ְלָ�, ְלא�ֵהב

ְוָהֵסר ַעְצב�ת �ְד8ָגה ִמ3ְִ�ָ� ְוַהֲעֵבר ָרָעה ִמְ�ָ ְרָ� ִ�י . ִ�ְגב�ל ַהַ�ַעס

�ְבַרח ִמ� ָהַרָ�נ�ת ֲאֶ�ר ִהיא . מ�ֵק� ה�א ְלָ� ְלַס3ֵק ר�ַח ָקד�� ֵמָעֶליָ�
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, ְוֵליָצנ�ת, ַוֲחנ>2ָה, �ִמֶ?ֶקר, ָלהִהְתַרֵחק ִמAִיָחה ְ�ֵטְו. ְמַקֶ@ֶרת ְ�נ�ֶתיָ�

�#�ת ֲאֶ�ר ֵאיָנ� ְמַקְ�ל�ת 2ְֵני ְ�ִכיָנה ָלע�ָל, ַהָ�א, �ְל��� ָהַרעִ ��י ֵהִ .

ֶוֱהֵיה ְ�0ְסק>2ָה ַהִ%ְדֶרֶסת , ר�ַח ַה'ֶֹד� ֶוֱאחֹז ַ�ֲעָנָוה ַהְ+ִבי8ה ִליֵדי

ֶוֱהֵיה , ֶוֱאטֹ, 8ְזְנָ� ִמִ?+�ַע ְרִכיל�ת ְוָל��� ָהַרע. ְגד�ִלי, �ְקַטִ%י,ִל

�ִא3ֵ, לֹא ִי2ַָתח 2ִיו ֶא3ָא ְ�ת�ָרה �ְבִמְצו�ת �ְבַמAָא �ַמָ#� ַהֶהְכֵרִחיְ ,

ַ#ֵ�ַח ְ�ַמֲעֶ יָ�  ְולֹא ִ#ְ�.2ִָני, ָיפ�ת ְוָל��� ַרָ�ה�ְבִק��ל ָה8ָד, ְ�ֵסֶבר 

  :ְוע�ד ְ#ַקֵ�ל עֶֹנ� ַעל ָ�ְ�, ַה/�ִבי, ַלְ�ִר�9ת ִ�י ַ#ְפִסיד ְ ָכְרָ�
  

¿Í»k ¯«Á«‡ י לֹא ַנֲעָנה ֵאִל9ָה� ָזכ�ר� ִהָ<ֵהר ְמאֹד ִ�ְתִפ3ַת ַהִ+ְנָחה ִ

ְוע�ד ִ�י ְ�ַעת ִ.י� ָ*מ�ר  ,)ב"ע' B וְ�ָרכ�ת ַ.( ֶא3ָא ִ�ְתִפ3ַת ַהִ+ְנָחה ְלט�ב

�ְבי�ֵתר ִהָ<ֵהר ִ�ְתִפ3ַת ַעְרִבית ֲאֶ�ר . ה�א ִ�י 2ָָנה ַה�9, ְוָנט� ִצְלֵלי ֶעֶרב

ת ַעל *�B �ִ<יִקי, ִמְתע�ְרִרי, ַלֲחנְ�ַבר ַהחֶֹ�ְ� ְיַכCֶה ֶאֶר; ְוָכל ַהַ+

ע�ד ֵי� ְ.ָבִרי, . ֶחְ���� ְלי�ְצָר5ָה8ָד, ְוַעל ַנְפ�� ַ�ֲעל�ָת5 ָלֵתת 

�  :ש �ְל0ֲהַבת ַהִ'@�ר לֹא ָ�ִניִתי 2ֹה"ע' ָתְבִ#י ְ�ַ�ַער הֲאֵחִרי, ַ

  

 ְנַתֵ'� ְ#ר�ָפה ��ֶלֶלת ְלִהָ%ֵצל ִמָ�ל ַ#ְחל�ֵאי ַהֶ%ֶפ� ְוֵה, ְוַעָּתה

יִקי� ֵה, ְ�ל�ָ�ה  ָה8ָד, ְוֵגַרמ�ת ַהְ%ִזְלִפי ֶ�ִעֵ'ר ִ�ְגַגת, ְ�ל�ָ�ה ְ.ָבִרי,

�י ַהחֶֹמר ְמַ�ֵ�ַח ַה/�ב�ת ִמ� ָה8ָד, ְלַהְחִטיא�‰«‡∆Á«„ .ְ.ָבִרי,ִ  .

 ַהְּׁשִליִׁשי.  ִ�י נ�ֵת� ְ�ִל�� ֶ�9ֵ� ִיְתר�� ְ�י�, ט�ָבה ֱהֵיה ְ�ט�בַהֵּׁשִני

ְז�ֹר ִהֵ%ה ִיְהֶיה י�ֵתר ְ�ֵמִזיד ִ�י יֹאַמר ְ�ִל�� ַמה ִ�י ַ*, ִא, ָיִ י, ְ�ִל�� ִל

  :נֹאַכל ְ�ָ�ִני, ִ�ְבִעי, ְיֵמי ְ�נ�ֵתינ� ָ�ֶה, ְוז� ָקָ�ה ִמְ?ַ#ִי, ָהִרא��נ�ת
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�י .  ֲעֵ ה ָנא ֵאיפֹה ְ�ִני ְוִהָ%ֵצל ִמְ?ל�ָ�ה 2ְִ�ֵעי ִיְ ָרֵאל ָהֵא3ֶהָלֵכןִ

�ֶנֶגד ָהִרא��� ִ י, ֶנֶגד ֵעיֶניָ� ָ#ִמיד 0ל ִ#ָ�ֵהל ְ�ר�ֲחָ� ַלֲע �ת ��, ְ

ֵמֲעֵ ה �ְלַדֵ�ר ��, ִ.��ר ַהַ'ל ַעד ִ#ְהֶיה ָמת�� ָמת�� ְ�ַמְחַ�ְבְ#ָ� ִא, 

י� ע�ד ַ#ָ'ָנה ִ�י 2ְִרי ַהְ+ִהיר�ת ֲחָרָטה ְוֵא, ֵ#ָעֶ ה א� ְ#ַדֵ�ר ְוִא, ֶ#ְחַ.ל

  :ְלַהְחִזיָר5 ֶאל ְנָדָנ5
  

ַעל 2ָָניו לֹא ָ#מ�� ִמֶ%ֶגד ֵעיָניו ִיְר0ת '  ַהֵ?ִני ָיִ י, ִיְר0ת הּוְכֶנֶגד

ר ֵהָהֵפְ� ְ�ָ ר�  0ַח,י�, ַהִ+יָתה ְוַהְכָנַסת ַהֶ'ֶבר ַעד ֵיָרֵקב ַ#ְרַוד ֶרֶקב

ְוי�, ַהִ.י� , ְוִדיָנ5 ֶ�ל ֵ*יִה%ֹ,, �ט ַהֶ'ֶברְוִדי� ִח�, ְלַמֲאַכל #�ָלִעי,

�י ֲאִפ�3 ְ�מ�ֵאל ַהָ?ק�ל ְ�מֶֹ�ה, ַהָ*ד�ל ְלָכל ָ�ֵאי ָהע�ָל,ִ � ְו0ֲהרֹ

  :)ב"ע' ֲחִגיָגה ַ.B ד(ִנְתָיֵרא ִמֶ+%� 

  

ֵעיָניו ַעל ָ�ל ַ.ְרֵכי  ַהְ?ִליִ�י ִיְקֶנה ִמַ.ת ַהִ�ָ/ח�� ֶ�ֱאֶמת ִ�י ּוְכֶנֶגד

ַמֲעִלי� �מ�ִריִדי� , ְוַג, ַ#ְח��ל�ָתיו, ְוֵאי� ַמֲעָ יו, ִאי� ָלֵתת ל� ִ�ְדָרָכיו

ְ�ֵסֶדר (�ְכמ� ֶ�א�ְמִרי, ,  ָעָליוְוַיְ�ִליְ� ְיָהב�, ִ�י לֹא ַלַ'3ִי, ַהֵ+ר�;, ְ�ַלל

 �ֶב� 8ָד, ִיְת0ֵ+; ָ�ְ� ִ�י .�ֶרְ�ָ� ִיְ�ָ�ֶחָ� 0ְ�ֵרי ִאי� ֶ�3ֹא )ה"ר ְ#ִפ3ַת

  :ְלע�ָל, לֹא ִיָ�ְ�ל� ְולֹא ִיָ�ְלמ� ַלֶ%ַצח ָ�ל ַהח�ִסי, ָ�ְ�

  

Ô‡»k „«Ú ַיְס2ִיק� ְ.ר�ִ�י, ַהִ+ְצָטְרִכי, ְלַהְנָהַגת ָה8ָד, ִלְהי�ת ַצִ.יק 

 ,ָכח�ת ְלַהְכִניַע ֶאת ָה8ָד,Cֵק ְ�ִדְבֵרי #�ִמָ�א� ְוֵאיָלְ� ִנְתַע, א� ָחִסיד

�ְבה�ָדַעת , �ְבה�ָדַעת ָהעֶֹנ� ַהַ+ִ*יַע ָל8ָד, ְ�ִהְתַיְ@ב� ַעל ֶ.ֶרְ� לֹא ט�ב

  :ִא, ְ�ת�ָרת� �ְבִמְצו�ָתיו ָחֵפ; ְמאֹד, ַהֵ?ָכר ַהִ%ְמָר; ַהַ+ִ*יַע ֵאָליו
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È≈�¿L ˜∆Ï≈Á  
Ô…ÂL‡ƒ̄»‰ ¯«Ú«M«‰, …̇ÂÁ»Î…Â˙¿a:  

‰»z«Ú¿Â ִמ� ָהִעָ�ר�� ְוֵר�ה ִ�י ָ�ל ֲהָנא�ת ְוט�ב�ת � ֶ"� �ָד� ְ�ַקח ֵעיְנָ

, ְוָלָמה ִ#ְתָ(ֶאה ַעל ַהְ"ִר)�ת. ָהע�ָל� ַהֶ&ה ֶהֶבל ֵהָ%ה ַמֲעֵ$ה ַ#ְע#�ִעי�

, ְוִא� ְ"ִמ2ְָ�ָחה. � ִנְבְרא� ְ"ֶצֶל� ֱאלִֹהי� ָ�מ�ְ��.ָ-, ִא� ְ"ק�ָמה ְזק�ָפה

ָ-נ� ְ"ֵני ִאי2 ֶאָחד ַנְחנ� ְ"ֵני 3ְבָרָה� ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב ַ�ָ%ה , ְוִא� ְ"ע2ֶֹר. �.

�מ�ִרי2 �ַמֲע2ִיר ' ְוע�ד ִ�י ה. ֲע2ִיִרי� י�ֵתר ִמְ%ָ�, ֵריִקי� �פ�ֲחִזי� ִמְ%ָ

ְוִא� . 3ל ִיְתַהֵ-ל ָע2ִיר ְ"ָע2ְר� ִ�י ְ"א�ַלי ע2ֶֹר 2ָמ�ר ִלְבָעָליו ְלָרָעת�ְו

ְ�מ� 2ֶָ�ת�ב , � ָ"ע�ָל�ַ�ָ%ה ְ"ז�ֵיי ִמ2ְָ�ָחה 2�ְלִטי, ִ"ְ$ָרָרה ְוָכב�ד

ָ�ב�ד ִמְ-ָפָניו ְוה�א ְוע�ד ִ�י ָהע2ֶֹר ְוַה.  ַ#ַחת ֶעֶבד ִ�י ִיְמלְֹ�)ב"כ' ֵלי לִמ2ְ(

ַ�ָ%ה ֲחָכִמי� ְ(ד�ִלי� ִנְטְרד� , ְוִא� ְ"ָחְכָמה. ַמ2ְִ�יל ֵ(ִאי� ֲעֵדי �ֶר8

 �ְבָיד� ,�ָעְבָרָיְו:�ֵאג ַוֲאִחיתֶֹפל ְ�ִעְנַי� , ֵמָהע�ָל� ַהֶ&ה �ֵמָהע�ָל� ַהָ"א

ְו3ל ִיְתַהֵ-ל ָחָכ� , � ְזֵקִני� ִיַ=חִיְתָ"ַרְ� ְלָהִסיר ָ$ָפה ַלֶ;ֱאָמִני� ְוַטַע

ְוֵאיְ� ִ#ְתָ(ֶאה �ְתִחָ-ְתָ� נ�ַלְדָ# ִמִ<ָ�ה ְסר�ָחה �ְבַמֲעַבר , ְ"ָחְכָמת�

"�2ָה �ְכִליָמה #ָ3ה ְ"ַחֶ)יָ� ִרָ%ה ְות�ֵלָעה , ַהֶ?ֶת� ִנְכַנְסָ# ְוָיָצאָת

  :ה ְוֶאל ָעָפר �2#ָב ְוָהָיה ְ�לֹא ָהָיהְ"מ�ְתָ� ְו3@ ִ�י ָעָפר #ָ3
  

¿ÍÈ≈‡¿Âְתָלל ז� ִ#ְכע�ס ַע�א ִ#ְכע�ס ָעֶליָ� #ָ32ֶה ְ"ַעְצְמָ� ט�ֵר@ ַנְפ2ְָ� לֹ ְוָ

�� ְוע�ֵבד ֲעב�ָדה ָזָרה ְ"ַכַעְסָָ�ְנָ� ְוָעִתיד ִליָ�ַרע ְו#ָ3ה ַמְכִעיס ֶאת ק�, ְ"3ְ

�ְקִ�יד ַעל ַהְבֵלי ָהע�ָל� ַהֶ&ה ְוס�ְפָ� ָלמ�ת ְור�ַח ָעְבָרה "�  ְוֵאיְ� ַ#.ִמְ%ָ

 ְוֵאיְ� ִ#ְתַעBֵב ַעל ע�ָל� .ק�מ� ר��יו ֹיאְמר� 3)�ְוֵאיֶנ;� ְולֹא ַיִ�יֶר;� ע�ד ְמ

ֵאיָמה  ְוִזיַע ְו2ֵֶאינ� 2ְֶ-ָ� ְולֹא ִ#ְתַעBֵב ַעל ְ�ֵרַדת ַנְפ2ְָ� ִמ(�ְפָ� ְ"ֶרֶתת
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לו

 ְוֵאיְ� ַ#ְחמֹד ִלְצ"ֹר ָזָהב ְוִלְבנ�ת ָ"ִ#י� ַוֲעִל)�ת .ֲח2ֵָכה נ�ֶפֶלת ָעָליו

ְוה�א ִלְקָבר�ת י�ַבל %ָ3ה ַעל %ָ3ה ְ"ר�� %ָ3ה ְ"ֶאֶר8 ַ#ְחֶ#יָה , ְמר.ָ�ִחי�

�ְוָלָ%ה ִ#יַגע ְלַהֲע2ִיר ְוַה�ֹל , �ְמא�ָמה ֵאי� ְ"ָיְדָ� ְוָעַזְבָ# ַלֲאֵחִרי� ֵחיְלָ

 ְוָלָ%ה ִ#ְצַטֵער ַעל ע�ָל� 2ֵֶאינ� .-� ֵסֶפר #�ָרה 2ֶַ"ֵהיָכלָ#ל�י ַ"ַ%ָ&ל ֲאִפ

ה� ְוָכל ֲא2ֶר ָיַגְעָ# ָהָיה ְלֶאֶפס �ְלתֹ, 2ְֶ-ָ� �ְכֶהֶר@ ַעִי� ֵ#ֵלְ� ְלע�ָל� 3ֵחר

-ִ�ִ � ְוָלָ%ה ִ#ְמ3ס #�ַרת ַחִ)י� ַחֵ)י ע�ָל� ֶלֱאסֹ@ ָממ�� ַחֵ)י .יָת�ְלֶהֶבל �ֲֹחָ

 ִא� ַ:ל ְוִא� ָע2ִיר ָעָליו ֵאי� ְלה�ִסי@, ְוָכל ֲא2ֶר ָ(ַזר ֱאלִֹהי� ָעֶליָ�, 2ָָעה

ִ)י� ְוִאַ"ְדָ# ע�ָלְמָ� ע�ָל� ַהַח, מ�ִרי2 �ַמֲע2ִיר' �ִמֶ%;� ֵאי� ִלְגרַֹע ִ�י ה

ַוֲחִצי ַ#ֲאָוְתָ� ָעָלה ְ"ָיְדָ� ְוָלָ%ה ִ#ְתַעֵ;ג ְ"ֶד�2ֶ ְוַעְצמ�ֶתיָ� ַ#ַחִלי8 �ָמָחר 

  : #�ֵלָעהָ�ְחֶ#יָ� י.Bַע ִרָ%ה �ְמַכCְַ#, ַעל ָעָפר 2ְ#ִַ�ב
  

‰»ÎÈ≈‡¿Âִ�י ֵאי� ְוע�ד,  ְ#ַבֵ=2 ְ$ָרָרה �ַמֲעָלה ָרָמה ְוִתְקַות ֱאנ�2 ִרָ%ה 

ַהְ%ל�ָכה �ְבָיד� ' ַמְלכ�ת נ�ַגַעת ַ"ֲחֶבְרָ#D ֲאִפ-� ִ�ְמלֹא ִניָמא ִ�י לה

ְוֵאיְ� ְ#ַסֵ�ר ְל2�� ָהַרע ַעל , ְלַגֵ:ל �ְלַחֵ&ק ַל�ֹל �ִמֶ?ִ�יל 3@ ְמר�ֵמ�

 ��ַמְזִ�יִרי� ֲעו�נ�ֶתיָ� ֵרֲעָ� ַה<�ב ִמְ%ָ� ְוַכָ%ה ָקֵטג�ִרי� ְמַסְ�ִרי� ָרָעְתָ

  :ִלְפֵני ִמי �2ֶַמר ְוָהָיה ָהע�ָל�
  

‰»n»Ï¿Â � ִ#ְ$ָנא א�ְיֶביָ� ְוֵאי� ְלָ� א�ֵיב ָ(ד�ל ִמְ%ָ� (�ֵר� ָרָעה ְלַעְצְמָ

ְמַעֶ;ה �ְמַסֵ(@ ַנְפ2ְָ� ַהִ;ְצִחית �ְמַעֵ;ג ֶאת (�ְפָ� ִרָ%ה ְוג�2 ָעָפר ה�ֶוה 

ָלָ%ה #ֹאַהב $�ְנֲאָ� ה�א ַהֵ)ֶצר ָהַרע ֲא2ֶר ְ"ִקְרְ"ָ� ְוה�א ְמַבֵ=2 , ְפָסדְוִנ

ַמֵהר ִצ��ר ֶאל ַ�ח ְיַפֵ-ַח ֵח8 ְ�ֵבד� ְולֹא ְכְתָ� צ�ֶפה ְ"ָ� ְלָהִמיְתָ� �ָרָע

  :ֵיַדע ִ�י ְ"ָנְפ2� ה�א
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¿ÍÈ≈‡¿Âְחִני@ ְוִתְתַ"ֵ)2 ִמִ)-�ד ִא#ַ �ְולֹא ִ#ְתַ"ֵ)2 ִמֶ%ֶלְ� , ָ?ה 2ְֶ�מ�ְתָ

ֲא2ֶר ְ"ָיד� , ֵמ-ֹא ָ�ל ָה�ֶר8 ְ�ב�ד�, 3ִ:יר �יֹ� ְונ�ָרא 2�ֵפט ָ�ל ָה�ֶר8

 ְוֵאיְ� ֶ#ְחָטא . י�2ְֵבי ָה�ֶר8ִמְ%כ�� 2ְִב#� ִה2ְִ(יַח ַעל ָ�ל, ֶנֶפ2 ָ�ל ַחי

ִ�י ֵעיָניו ַעל ַ:ְרֵכי , ָכל ַמֲעֶ$יָ� ְוִד"�ֶריָ� ַ"Cֵֶפר ִנְכָ#ִבי�ַ"ִ%ְסָ#ִרי� ְו

 ְוַעל ָ�ל ֵאֶ-ה ְיִביֲאָ� .ְוָכל ְצָעֶדיָ� ִיְס�ֹר, �ֶר8ִאי2 ְמ2�ְטט�ת ְ"ָכל ָה

 ְוֵאיְ� ְ#ַבֵ<ל ְזַמְ;ָ� ִ"ְדָבִרי� הִֹוי� .ֱעָל�ָהֱאלִֹהי� ְ"ִמ2ְָ�ט ַעל ָ�ל ֶנ

�ִ�י ִמי 2ֶ-ֹא ָטַרח , ְוִנְפָסִדי� ְוַהְ&ַמ� ָקַצר �ָמַתי ַ#ֲעֶ$ה ְלֵבית ע�ָלְמָ

  :ֶרב 2ַָ"ת לֹא יֹאַכל ְ"2ַָ"תְ"ֶע
  

‰»ËÈƒa«‰ ָספ� �ְוי�ְנֵקי 2ַָדִי �ְוַכָ%ה ְנָפִלי �ְרֵאה ַ�ָ%ה ֵמת� ְ"ַבֲחר�ָת� 

� ָמַתי ָימ�ת ְו�ַבד  ִ�י לֹא ֵיַדע ָה�ָד� ֶאת ִע#,ַ#%� �ְכרֹא2 2ִ"ֶֹלת ִיָמל�

 ְוֵאיְ� 2ְ#ִַ�ח י�� ַהָ%ֶות ְוִדי� ַהֶ=ֶבר ְוִדיָנD 2ֶל ֵ(יִה;ֹ� ְוי�� ִ:י� .2ְמ�

ְכָרח ָלב�א .ְמָ# ֵמֶה��ִמי ְיִכיֶל;� ְוִהְתַעַ-, ַהָ(ד�ל ְוַה;�ָרא  ְוֵאי� ָ:ָבר מ.

ְוָנַהְמָ# ְ"3ֲחִריְתָ� ְו2ֲַעֵרי �2#ְָבה ,  ִ�י ֵאי� ִאי2 ִמְ?א�ל ִנְפָ:ה,ָ�מ�ה�

� ְוֵאיְ� .ה ְלַמָ�ְתָ� ְוַלֲעו�נ�ֶתיָ��ְתר�ָפה לֹא ַ#ֲעֶל, �ז ִנְנָעִלי� ְ"ָפֶניָ

� ַלְיָלה #ָ3ה �ְבָכל, ַ#ֲעִלי� ֵעיֶניָ� ִמ� ַהָ%ֶות ְוה�א ָ�ר�ְ� ְ�ָנָח2 ַעל ֲעֵקְבָ

2ְָ�ב ַעל ִמָ<ְתָ� ְלַהְזִ�יְרָ� ַהָ%ֶות ָהֲאִמִ#י ְוַהָ%ֶות ְק�2ָרה  ְ�ֵמת מ.

�ְ"2ְָכְבָ� 2ְ#ִמֹר ָעֶליָ� , ְלט�ָטפ�ת ֵ"י� ֵעיֶניָ� ִ�ְתנ�ָמה ַעל ַעְפַעֶ�יָ

ְ"ַהְבֵלי ע�ָל� ַ"ָ%מ��   ָ#ִעי@ ֵעיֶניָ� ִמֶ%;� ְוַתִ"יטְתִ$יֶחָ�ַוֲהִקיצ�ָת ִהיא 

� �ְבע�ָל� 2ֵֶאינ� 2ְֶ-ָ� �ְבַתֲענ�ִגי� 2ֵֶאיָנ�ָ-ְ2ֶ Dִבְ$ָרָרה 2ֵֶאיָנ� �ָ-ְ2ֶ 

�  :2ֵֶאינ� 2ְֶ-ָ
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Èƒ�≈M«‰ ¯«Ú«M«‰:  
‰»Î»̄¿·ƒÏ Ì»�…Â¯¿ÎƒÊ e�È≈̇…Âa«̄ È≈̄¿·ƒ„¿a …̇Â‡»̂¿Óƒp«‰ …̇ÂÁ»Î…Â˙¿a:  

el≈‡¿Â
ְיֵרא ָ%ַמִי� ְ�ֵסֶתר  )א"ִלָ�ה� ַרָ�א ס�� ֶ�ֶרק כֵא(ְלע�ָל� ְיֵהא �ָד� ,  ֵה

ְלע�ָל� ִיְהי� . יו ַלָ,ַמִי�+ְ%ֵרי ִמי ֶ%ָ�ִ*י� ָ'ל ְ)ָבָריו ְוָכל ְ)ָרָכ, ְ'ַבָ&ל�י


ְלע�ָל� . ֵעיֶני3ָ ְוִלְ�3ָ ֵאֶצל ��ְרֲא3ָ ְ'ֵדי 1ָ2ִ%ֵֶצל ִמָ'ל ִמיֵני ֵחְטא ְוָעו�

�ְברֹא3ָ%ְ ְוֶנֶגד ֵעיֶני3ָ ְו+ל  3ָ�ְיֵהא ַ�ַחד י�ְצְר3ָ ָעֶלי3ָ ְוֵאיָמת� ַעל ִלְ

 ֵמֵעיֶני3ָ י�� ַהִ:יָתה ַי7ִיז� ְלע�ָל� +ל .ָחדי3ָ ֲאִפ7� ֶרַגע ֶא2ְִסיֵר� ֵמֵעיֶנ

ְוי�� ַהֶ;ֶבר ְוי�� ַהִ)י
 ַהָ&ד�ל ְ'ִא7� +2ָה ר�ֶאה א�ת� �ְכִא7� +2ָה 

�ְכִא7� +2ָה ִנְכַנס ְלִדי
 ְ'ֵדי 7%ֶֹא ַיֲעל� ַעל ִלְ�3ָ ִ)ְבֵרי  ��ע�ֵמד 

�3ִָהְרה�ִרי� ֶ%ל ֵחְטא ְ 
ְוַעל ָ'ְרֲח3ָ +2ָה ָעִתיד , ֶ%ָ'ל ֵאיָבֶרי3ָ ְמִעיִדי


 ִלְפֵני ֶמֶל3ְ ַמְלֵכי ַהְ:���ָכל .ָלִכי� ַהָ;ד�% ָ�ר�3ְ ה�אִל2ֵ
 ִ)י
 ְוֶחְ%ְ 

י�� ֱהֵוי א�ֵמר א�י ִלי ֶ%ָהַל3ְ ַה��� ְולֹא ָעִ*יִתי �� ְצָדָקה ִע� 2ְַלמ�ד 

  : ֶ%ָ'ל י�� ֶ%ָהַל3ְ ֵאינ� ח�ֵזר ְל�2,3ָָרה

  

e¯¿Ó»‡ ָהע�ָל� %�ֵאל ל� ַמְל+3ְ ַהָ:ֶות ְ'ל�� 
�ָ%ָעה ֶ%ָה�ָד� ִנְפָטר ִמְ 

ָעַסְק2ָ ַ��2ָרה �ִבְגִמיל�ת ֲחָסִדי� ְוִהְמַלְכ2ָ ק�ְנ3ָ ַ%ֲחִרית ְוַעְרִבית 

�ִא� ֵי% ל� ְ)ָבִרי� ֵא7� י�ֵצאת , ַנַחת ר�ַחְוִהְמַלְכ2ָ ֶאת ֲחֵבְר3ָ ָעֶלי3ָ ְ

  :'ִנְ%ָמת� ִ�ְנִ%יָקה ְוִא� ָלאו וכו

  

ÔÈƒcַהֶ;ֶבר 
' ָקֶ%ה י�� ַהֶ;ֶבר י�ֵתר ִמִ)יָנ< ֶ%ל ֵ&יִה1ֹ� וכו,  ְ%ֵני ה�א ִ)י

�ַמה ַיֲעֶ*ה �ָד� . 'כוַוֲאִפ7� ַצִ)יִקי� ְ&מ�ִרי� 7%ֶֹא ַחְ?א� ִנ)�ִני� �� ו
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�ט ַהֶ;ֶבר ַיֲעסֹק ַ��2ָרה ִויֵהא א�ֵהב ְצָדָקה ְות�ָכח�ת �ְוִי1ֵָצל ֵמִח

�ְגִמיל�ת ֲחָסִדי� ְוַיְכִניס 2ְַלִמיֵדי ֲחָכִמי� ְוא�ְרִחי� ְלת�3ְ ֵ�ית� �ֵמַה�1ָ 

�ט ַהֶ;ֶבר ַוֲאִפ7� ִ)יָנ< ֶ%ל ִמ1ְָכָסיו ְוִיְת7ֵ�ַל 2ְִפ7ָת� ְ�ַכָ�ָנה ְוִי1ָ�ֵצל ֵמִח

  :ֵ&יִה1ֹ� ֵאינ� ר�ֶאה

  

ÔÈƒc�ֹ13ְ ,  ְ%ִליִ%י ֶזה ִ)יָנ< ֶ%ל ֵ&יִה��ְ%ַעת ַהִ)י
 %�ֵאל ל� ַהָ;ד�% ָ�רִ

�� �, ה�א ָעַסְק2ָ ַ��2ָרה �ִבְגִמיל�ת ֲחָסִדי� ��ְטִרי� ִא� ֵי% ְ)ָבִרי� ֵא7

+ְ%ֵרי �ָד� ֶ%ֵ:ִ*י� ַעְצמ� ַ',�ר ָלעֹל . 'א�ת� ִמִ)יָנ< ֶ%ל ֵ&יִה1ֹ� וכו

�ְכָחמ�ר ְלַמְ@א�י ְוי�ֵ%ב ְוק�ֵרא ְו%�ֶנה ְ�ִדְבֵרי �2ָרה ְ�ָכל י�� 2ִָמיד ,

ְוַיְרֶ�ה ִ�יִ%יָבה , ָר%�ִמְד ְוק�ֵרא �2ָרה ְנִביִאי� ְ'ת�ִבי� ְו%�ֶנה ֲהָלכ�ת

  :'ִויַמֵעט ִ�ְסח�ָרה ִמָ�ד ר�ַח ַה;ֶֹד% %�ָרה ָעָליו וכו

  

¯«Ó»‡+  ר ְלט�ב� ֵמִעיד ֲאִני ָעַלי ָ%ַמִי� ָו�ֶרA )'ֵאִלָ�ה� ַרָ�א ט(ָ�א ֵאִלָ�ה� ָזכ

 
ֶבד ֵ�י
 ִ%ְפָחה ַה'ֹל ְלִפי ִאי% ֵ�י
 ִאָ,ה ֵ�י
 &�י ֵ�י
 ִיְ*ָרֵאל ֵ�י
 ֶעֵ�י

+ְ%ֵרי ִמי ֶ%ָ@� ָ'ל ֵא7� ֶנֶגד , ַמֲעָ*יו ֶ%ל �ָד� ר�ַח ַה;ֶֹד% %�ָרה ָעָליו

ָ�ָניו ְ�ָכל ֵעת ְוִיְזֶ'ה ְלַהְ%ִלי� ָ�ֶה� ָ'ל ְיֵמי ַחָ�יו �ְלַב�7ת ַעְצמ� ָ�ֶה� ָ'ל 

�ִבְלַבד ֶ%ִ�ְ%מֹר ַעְצמ� ַוֲאָבָריו ְוג�פ� , ָהֵא7� ַמֲעִ*י�ַהְיֵמי ַחָ�יו ְ�ָכל 



 ַלBִַ)יִקי� ַעד ֶ%ֵאי
 ִמְנַי
 , ִמָ'ל ֵחְטא ְוָעו��ז�ֶכה ְלָכל ַהָ'ב�ד ַהBָפ

ְוִ%ע�ר ְוֵאי
 ָ'ל ַעִי
 ְיכ�ָלה ִלְרא�ת ְוֵאי
 ָ'ל אֶֹז
 ְיכ�ָלה ִלְ%מַֹע ָ'ב�ד 

;ָ Cַלַהְ:ת 
�ֵמע�ָל� לֹא )'ד ג"ְיַ%ְעָיה ס( ְוֵכ
 ה�א א�ֵמר .Bִַ)יִקי� ְוַלֲחִסיִדי� 

  :ה ל�י� ז�ָלְת3ָ ֵיָעֶ*ה ִלְ:ַחֵ'ָ%ְמע� ְולֹא ֶהֱאִזינ� ַעִי
 לֹא ָרֲאָתה ֱאלִֹה
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ÈƒLÈƒÏ¿M«‰ ¯«Ú«M«‰:  
…̇ÂÂ¿̂ƒn«‰¿Â ‰»̄…Âz«‰ Ìeiƒ̃ ¯«Î¿Nƒa:  

  
Ô«Ú«Ó¿Ïe�ַ�ְִצו�ת ַעל ָ�ְרָ�� ַ� ֵ�ַדע ַטַע� ֲע�ֶ�ר ִ&ִ%יִתי #ְזְנָ  ֲאת ַהִ

ח "ֶאְכ�ֹב ְלָ  ַמה ֶ�#ְמר+ ְ(ֵסֶפר ַהִ�,+ִני� ִ�,+) י, ְ(ֵחֶלק ִרא��)

  : ְ(ַתְכִלית ַהִ,3+רנ+ֶרְדַסֲאֶאְלקֹט ָ�ָרָ�יו ַוְו' ְוִת,+) ע

  

Ï»kיק ִל� ָ�ל ַחד ָס ָנִביא ְוָכל ַ(ר ַנ

יל ִצְתיה ִאֵתָמְ� 6ִי ִני5יֵלְלֵאֶבר ִד

, אָ�ְלַמה�) ְ(ֵריָ�א 6ְְנֵמַהה+א ֵאֶבר ִמ

, י)יִנֵעְ(, אָרֲעַ�י) 6ְיִמִנה�) ְ(ְנִמ

, אָ�פ+ְ(, אָמְטח+ְ(, י)ִפְנ8ְ(, י)דִנא7ְ(

,  &+ָפאיה+ִאְ(ק�ָמה 6ְ, )ִייַדִ(, ְ(ַצָ+אר

ְ(א�ת , )ִיַלְגַרְ(, )ִיַכיֵרִ(, י)��ִקְ(

  :אָ(ִלְ(, אְ(מ�ָח, ְ(ִרית

  

Ï»Î¿Âְסִפיָרה י5י) ִאית ֵלֵלִאר ֵמָבי ֵא 

י) ֵלְוָכל ִא, א)יָרִפ) ֶעֶ�ר ְסינ+ִאא ֵמיָעִדְי

א ָ�ְלַמא 6ְָפג+א 6ְָני�ְקְד) ִ(+י9ָבִרי� ִאֵא

 י)ִ�+(ְלַ� ִמי5ֵתְמְ�ִנא) 6ְְוִאית ַמ

  :אָ�ְלַמ6ְ

 כל ,כל נביא וכל אד�: תרגו�

אחד עולה לאיבר שלו שנשמתו 

 מה� בראש ,נאצלה מהאיבר ההוא

 , בעיני�,ער�ימי ה מה� בנ,המל 

 , בפה, בחט�, בפני�,באזני�

 ,שהוא הגו;:בקומה , בידי�,בצואר

 באות , ברגלי�, בירכי�,בשוקי�

  . בלב, במח,הברית

  

וכל איבר מאלה יש לו ספירה 

וכל . ידועה מעשר הספירות הה)

האיברי� האלה ה� בדיוק) גו; 

ויש מי שנשמתו מבגדי . המל 

  :המל 
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Ï»Î¿Âי9י) 6ְא�ָרְיָתא ִאִדק+ג ִ=" תרי+ (

. אָ�ְלַמא ְדָפג+ָבִרי� 6ְי ֵאֵנַהַ�ְלָיי) ְ(

, אָ�ְלַמַ�ְלָיי) ְ(ֵריָ�א ְדי) ִדִדק+ִאית ִ=

א ָדק++ְלָכל ִ=', י) וכויִנְיַעְוִאית ְ(

 י5ר ִאית ֵלָבֵאר ְוָבל ֵאל ָ�א ַעָיְר6ְ�ַ

�א יה+ ִאי5יֵנג� ִמְל+, יַעִדֵ�� ְיָ�ֶ 

, רא ֵאָבה+ַהא ְדָתְמְ� ִניה+ִאה ְד"דהוי

י) ִינ+ ִכיא+ִרְקְתָבִרי� ִא ֵאלה+כ7ְו

ר ָ�ל ֵאָבג� ִמ ְליה+ִאה ְד"א דהויָמְ�ִל

ר ֵלית ל ֵאָבָכְוָכל ֵ�� ְוִכ9+י ְד, רְוֵאָב

, י5יֵלר ִדא ֵאָבה+ַה ֶאָ%א ְ(נ+ָטְל ָ�י5ֵל

ה "י  ה+א ֶ�ָ�א דהויִרא ְ(ָ�ְדֲאָבל ק+

א ָתְמְ�ִניה ְ(ָכל ֲאַתר ְ�ֵנָטְלָ�

ְוָדא , רר ְוֵאָבה ַעל ָ�ל ֵאָבָתנ+ְטְל6ְ�ָ

  :ָה#ֶר< ְ�ב�ד�לֹא ָ�ל  ְמיה+ִא

  

Ï»Î¿Â=ִ ֹא ַעל יד ַ(ר ָנֵבָעי) ְדק+ִד%�ֶ �

א ָני�ְקְדַ�ְלָיי) ִ(, ְמָנת ְלַקֵ(ל ְ=ַרס

י) ק+ִדֲאָבל ִ=, א ַ(ֲאִציל�תָ�ְלַמְד

ַ�ְלָיי) , יד ַעל ְמָנת ְלַקֵ(ל ְ=ָרסֵבָעְד

. י ַנַער ְלֵעיָ%אִרְקִאה+א ְדַהא ְדָני+ְקְדִ(

ה� תלויי� ג מצות התורה "וכל תרי

 יש . מל; הגושל באלה האברי� 

ות שתלויי� בראש המל  ויש מצ

 וכל מצוה ששורה על כל .בעיני�

אבר ואבר יש לה ש� ידוע ובתוכה 

ה שהוא נשמה של " ש� הויהוא

 וכל האברי� נקראי� .אותו אבר

ה שהוא בתו  כל "כינויי� לש� הוי

 וכל ש� וכינוי של כל ,אבר ואבר

טה אלא אבר ואבר אי) לו שלי

 אבל הקדוש ברו  .באותו אבר שלו

ה שליטתו בכל מקו� "הוא ש� הוי

, כנשמה ששולטת על כל אבר ואבר

  :וזה הוא מלא כל האר< כבודו

  

  

וכל מצות שעושה ב) אד� שלא על 

 פרס תלויי� בדיוק) מנת לקבל

 אבל מצות שעושה .המל  באצילות

על מנת לקבל פרס תלויי) בדיוקנא 

ובכל . ר למעלהשל אותו הנקרא נע
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, אָ�ְלַמא ְדָני+ְקְדר ִדר ְוֵאָבָכל ֵאָב+ְב

 יא+ִרְקיְתִאי) ְדִכֲאְלַ�ְלָיי) ִמֵנה ַ�ָ�ה ַמ

ה+ ְלכ7ְו', וכו' ְיֵדי ה', #ְזֵני ה', ֵעיֵני ה

א ָרֲעַ�י) 6ְיִמִנא ְ�ָ�ְלַמַ�ְלַיי) ִמ&+ָפא ְד

  :ַ�ְלַיי) ֵמֵריָ�אְד

  

Ï»Î¿Âג "רי ַחד ַמְל#ְ  ותיה+א ִאיָמ ִנ

6ִָרי� ַעל ה+ְל� כ7ר ָנַבָבִרי� 6ְֵא  ְמס7

י ַ(ר ִרְק+ְבִגי) 6ָא ִא. ִסְדֵרי ְ(ֵראִ�ית

יד ֵבָעא 6ְָדק++ְבָכל ִ=. ע�ָל� ָקָט) �ָנ

י  ִרא ְ(ָ�ְדק+א ְלָכָלְמ�8 ָ&ִרי� ְלַ(ר ָנ

� ר ָנַבא ְדָתְמְ�ִנר 6ְה+א ַעל ַהה+א ֵאָב

ר ר ְוֵאָבְוָכל ֵאָב.אָדק+ ִ=ְ�פ+� ַהה+א

ֶ�ל ַהְנָ�ָמה ִנְקָרִאי� ֵנר�ת ְ�מ� 

יד ֵבָ(5 ָע, ִנְ�ַמת #ָד�' ֶ�ָ�ת+ב ֵנר ה

ת ֵנר י#ִרְקְתי ִאִמי ָנִכָהַהה+א ִמְצָוה 6ְ

  :ִ�י ֵנר ִמְצָוה )ד"כ' ִמְ�ֵלי כ(ְ�מ� ֶ�ָ�ת+ב 

  

»a≈ÚÈר ָבא ִמָ�ל ֵאָרֲעַב� ְל ַ(ר ָנ

י) יִ�י) ִ(ה+ִרְרִהי) ְוִבָ�ֲח ָ�ל ַמי5יֵל6ִ

י) ִיַרְ�י) 6ְיִפִל) ְק+י9ִאי) 6ְִפינ+ִט6ְ

אבר ואבר דדיוק) המל  תלויי� 

ממנו כמה מלאכי� שנקראי� עיני 

 וכול� תלויי� .'וכו' ידי ה' אזני ה' ה

מלכא כחוטי שער שתלויי� ה ;מגו

  . מהראש

  

. וכל חוט שער הוא מלא  אחד

ג אברי� של ב) אד� כול� "תריו

 ובעבור .מסודרי� על סדרי בראשית

כל מצוה  וב.� עול� קט)האדזה נקרא 

שעושה גור� להמלי  את הקדוש 

הוא על אותו אבר של נשמת רו  ב

וכל אבר . אד� כפי אותה מצוהה

ואבר של הנשמה נקראי� נרות כמו 

בזה הוא , אד�נשמת ' וב נר התשכ

  ג� המצוה כ עושה את אותה המצוה

  :נקראת נר כמו שכתוב כי נר מצוה

  

אד� להסיר מכל האברי� הצרי  

שה� , רעותחשבות שלו כל מ

 וצרי  לתק) .אד�קליפות השורי� ב



מג קדושה   'שער ג' חלק ב   שערי

א +ְנִקָ�ה ָיְכא ֲאַתר 6ַָנָקַתְל� +ְ(ַבר ָנ

יה+ ִאר 6ְל ֵאָבָכ6ְ, )ָמ ַ�י5א ֵלָיְרַ�ְל

ָלא , שיד ַ(ר ָנֵבָעא 6ְח�ָבָ=ג+� ְ(

י  ה+א ְרא ְ(ָ�ְד ק+י5א ֵ(ָיְרַ�

א "ַוִ�ְקָרא כ(ר ְ�מ� ֶ�ָ�ת+ב א ֵאָבה+ַהְ(

ִ�י ָ�ל ִאי� ֲאֶ�ר (� מ+� לֹא  )ח"י

א ָדיק+� ְ(ַחד ִ=ַגָפא) 6ְְוָכל ַמ, בָרְקִי

ְוָצִריְ  . אָ�ְלַמא 6ְָני+ְקְדְ�ִא%+ ָ=ַ�ע ִ(

) ָמי) ַ�ִיַרְ�י) 6ְיִפִל) ְק+י9ִאא ְלָדא�ָקְל

ר י) ְ(ָכל ֵאָבִיַרְ�י) 6ְִדק+ ִ=ה+ְנַהְ(

ר�) יְקִאה�) 9ְ6ְא ל�) ִמָרֲעַבְלר +ְוֵאָב

 ֵנר�ת ה+ְנַה ְ("ְ�א�ר ְוָחֵמ<"

ר ִ�י ֵנר ִמְצָוה +ְכִתיב ַמְ�ייה+ ִאֵלֲע6ְ

ִנְ�ַמת #ָד� חֶֹפ� '  ֵנר ה)ד"כ' ִמְ�ֵלי כ(

�א ַתָיְרי) ַ�ֵדְכ+, Aֵ)י ָ(ָ�ל ַחְדֵרָ (

ה " ֵ�� הוייה+ִאי  ה+א 6ְִרא ְ(ָ�ְדק+

 יא+ִרְקְתִא 6ְי5יֵלְוִכ9+ִיי� 6ִ, ה"ב

י� ִכ#ְלַמי) 6ְיִלָיֲח ַוי5יֵלָבִרי� 6ִֵא

 י5י) ֵלִרְטָנר ְוֵמַהה+א ֵאָב ַ�ְלַיי)6ְ

י) יִ�י) ִ(ִעְרר ִמָ�ל ַמא ֵאָבה+ַהְל

�י) ַתִיַר ְ�ו+ַהי) 6ְיִפִלְק+ָ(:  

מקו� ז  ונקי להשרות את הקדוש 

שכל אבר שהוא לפי . ברו  הוא ש�

אד� אי) הפגו� בחטא שעושה 

הקדוש ברו  הוא שורה באותו 

ש כי כל איש אשר בו מו� " כמ,אבר

וכל מי שפוג� במצוה . לא יקרב

. אחת כאילו פשע בדיוק) המל 

 פותו; לאות� קליוצרי  לשר

השורות ש� באות� מצות השורות 

בכל אבר ואבר ולהסיר אות� מה� 

לה על ידי א, שנקראו שאור וחמ<

 .הנרות שנאמר עליה� כי נר מצוה

נשמת אד� חופש כל ' וכתוב נר ה

וכאשר שורה ש� הקדוש . חדרי בט)

ה "ה ב" שהוא ש� הוי,ברו  הוא

, וכינויי� שלו הנקראי� אברי� שלו

ת המלאכי� התלויי� אז חיילו

� לאותו אבר מאותו אבר שומרי

 שהיו פותמכל דברי� רעי� וקלי

  . שורי� ש�

  



 מד קדושה   'שער ג' חלק ב   שערי

ƒ‡˙È=ִ א ק+ָדָ�ל ִ=' ַ�ְלַיי) וכוי) 6ְק+ִד

, אָ(ִלְבה ְו8ֲהָבה ַ�ְלַיי) ְ(מ�ָחא +#ְרִי6ְ

, )ִיַלְגַרא ְבָיְלה ַ�יָכִלֲהא 6ְָדק+ָ�ל ִ=

א ְוִלְבִרית ָ�יְ�ִני ְכֵבְ�ג�) ֲהִליָכה ְל

ה א� ְלָכל ֲהִליָכה ִמיָלה +ְלֵמת ִמְצָו

י) ַ(ֲעִמיָדה ַעל יִמְיָקינ+) 6ְִאה ְוָוְצִמְד

י) ֵרְתה ִ(יָדִמֲעא ַדל�ָתְצ) ִ(ִיַלְגַר

  . )ִי��ַק

  
ƒt»„e˜‡6ִ א ָיְליה+ ַתית ִמיָלה ִאִרְב

. יה+ ֶקֶ�ת א�ת ְ(ִריתִאְ(ַצ6ִיק 6ְ

) א) ְ(ה�ַ%ַצְמא) 6ִָכְרי ִ("ַחא ְבל�ָתְצ

א ְ(ַצ6ִיק ָיְלַ�, י) ְ(ה�)ִעְרָכי) ְוִדְגָסְו

א ָפג+י ק�ָמה 6ְאֵרָמ, י ָעְלִמי)"ֵח

א ָמְ�א ִ(ל�ָתְצא ִ(ָתיְנִכְ�י ִלֵפְקָז6ְ

א ל�ָתְצה 8ְרַ(ע ְזִקיפ�ת ִ("דהוי

ִ%י) יְ�ִפ, איָתִעָצְמֶאא ְדמ+ָדַעי) ְ(ָיְלָ�

  :אאָלָמד ְ�ָיד ְ(ָי6ְ

  
»kÏ=ִ ִייַדי) ִ(ַיְלה ָ�ָיִ�ֲעי) 6ַק+ִד (

ִ%י) יְ�ג�) ְנִתיַנת ְצָדָקה +ְקִ�יַרת ְ�ִפ

 כל מצוה ...'יש מצות שתלויי� וכו

של יראה ואהבה תלויי� במוח 

כל מצוה של הליכה תלויה , ובלב

כגו) הליכה לבית הכנסת , ברגלי�

וה או לכל ולברית מילה ולמת מצ

עומדי� הואות� . הליכה של מצוה

עמידה על רגליה� בתפילה של ב

  :בשתי שוקיי�, עמידה

  

מצוה של ברית מילה היא תלויה 

תפלה . בצדיק שהוא קשת אות ברית

י ברכות שמתפללי� בה� "בח

ומשתחוי� וכורעי� בה� תלויי� 

י העולמי� שהוא עמוד "בצדיק ח

בעלי קומת הגו; הזוקפי� , השדרה

ה בארבע "לשכינה בתפלה בש� הוי

.  תלויי� בגו;זקיפות בתפלה

  . תפילי) של יד ביד שמאל

  

כל מצוה של עשיה תלויי� בידי� 

כגו) נתינת צדקה וקשירת תפילי) 



מה קדושה   'שער ג' חלק ב   שערי

+ְצָדָקה , אאָלָמא ַעל ְ�יָנִמְ(ַיד ְי

' יה+ צִאי  ה+א 6ְִרְ( אָ�ק+ְדְל

' ה, ְ(ָרכ�ת' ק, ְקד�B7ת' ד, י�ִנֵמֲא

ְמֵ�י ��ָרה ְ(ָכל י�ָמא  ָ=��ַח, ח7

. ַהֲעֵנק ַ�ֲעִניק, ָנת�) ִ�ֵ�), ִ�ְפַ�ח

', י) וכוִנְ�) ֶעֶ�ר ִמיֵני ַמ+י9ִאְו

עֶֹנג ַ�ָ(ת , י)ִפְתִציִצית ַעל ַ�

ה יָלִכֲאי) 6ְִנָ(ְרָקְו, ַ(ֲאִכיָלה +ְ�ִתָ�ה

י  ה+א ְ�ג�) ִרא ְ(ָשק+ְד+ְ�ִתָ�ה 6ְ

י) ִתל�ְצ+' י וכוִמְחֶאת ָקְרָ(ִני ַל

י) ִכְרָבי) ְוִדי ְמִנָ(ְרָקי) ְלָיְמַד6ְ

ִאי י  ה+א ְ(ָכל ַמִרא ְ(ָ�ְדק+ְל

 ל+ַצְמא) ָ(ַתר 6ִַתָ�י) ְוִלְכ6ְ#

י) ִיַל ְ�ה+ְל+�, א ְוָלא קֶֹד�ל�ָתְצ

  :ְ(ַצָ+אר

  

«̇Â¿̂ƒÓ+ ד�י) ִלָקי) ְול�ִתְצ ִלְלמֹד +ְלַלֵ

י  ה+א ִרא ְ(ָ�ְד+קא) ְלַרָקי) 6ְִר+י(ִדְו

, י) ְ(י�ָמאִניְמי) ִזֵר ְ�"ְ�ַמע ִיְ�ָרֵאל"

 ה+ְלח�ת ְוה�ָדא�ת �7ָ(ְ�ת++ִבְזִמיר�ת ְו

ַוֲהִכי ְ�ִקיַעת ��ַפר , אָמפ+י) ְ(ַיְלָת

וצדקה להקדוש . ביד ימי) על שמאל

, ברו  הוא שהוא תשעי� אמני�

חמשה , מאה ברכות, ארבע קדושות

, פתוח תפתח, חומשי תורה בכל יו�

וה� עשר , הענק תעניק, נתו) תת)

, ציצית על הכתפי). ' וכומיני מתנות

וקרבנות , עונג שבת באכילה ושתיה

כילה ושתיה של שה� כביכול א

 את קרבני ו)דוש ברו  הוא כגהק

ותפילות הדומי� . 'לחמי וכו

ה "לקרבנות ומה שמברכי� לקב

אחר , בכל מה שאוכלי� ושותי�

כול� , שמתפללי� תפלה ולא קוד�

  . תלויי� בצואר

  

  

ות בקול מצות ללמוד וללמד ותפיל

שמע , ור להקדוש ברו  הואודיב

י פעמי� ביו� ובזמירות תישראל ש

ותושבחות והודאות כול� תלויי� 

 וכ) תקיעת שופר בהבל היוצא ,בפה
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א  ְוַהה+א ר+ָח,אָמפ+יב ְ(ֵ�ָנא 6ְָחר+ְ(

 י)ַיְלי) ָתיִנָ�ל 6ִ, אָליד ָקֵבָעְתִא

י) ְ�מ� יִנְיַעְוֵכ) ְ(, אָמפ+א ְד+ָר(ִדְ(

 ֵאי) ל� ַל6ַָ�) )ב"ע' ַסְנֶהְדִרי) 6ַ; ד(ֶ�#ְמר+ 

  :ֶאָ%א ַמה ֶ�ֵעיָניו ר�א�ת

  
»̃¿̄»aƒ"ÔÈ6ְ י ֵע#ְו' +) ֵריַח ִניח�ַח להי9ִא

. אָמְטח+י) ְ(ַיְלא ָתָתְלָדְב8י) 6ְִמ+ְס(

 ְ�ִמיַעת ��ָפר ְוָכלְקִרי8ת ְ�ַמע +

 יַעִמְש� ִהר ַ(ה�) ִאַמְתִאי) 6ְק+ִדִ=

ְ�ִפִ%י) . י)ִנא+ְדי) (ַיְלְל#ְזנ� ָיָצא ָת

א) ַבְ%ַ�ְוָכל פק+די) ְמ, י) ְ(ֵריָ�אַיְלָת

  :אָד6ָא ְ(

  
¯∆Ù≈Ò¿·eַֹהר ָ=ָרַ�ת ָנCד"6ַ; קכ(�ֹא  ַה( 

א ְוָלא ָדא ֲחק+ָדיד ִ=ֵב� ָעַ�ד ַ(ר ָנ

י  ִרא ְ(ָ�ק+ְד 6ְימ+ִחְרַיִ�יר ִ(ְדִחיל+ +

 י5ֵלי) ֲעִיַרא ְ�ָדק+ה+א ְ(ִגי) ַהה+א ִ=

א ָדק+י� ִ=ֵ�ַקא) 6ְא) ְוָכל ַמיָרִפֶעֶ�ר ְס

ח "א ָיא�ת ְ�ִא%+ ְמַקֵ�� רמָקְדא ְ�ָדֲח

א ק+ָדה 6ְָלא ִאית ִ=ֵ�ֲעי) 6ְִדק+ִ=

 כל . ואותו ההבל נעשה קול,מהפה

וכ)  ,הפה  בדבורויי� תל�דיניה

' ַסְנֶהְדִרי) 6ַ; ד( , כמו שאמרו�בעייני

ה שעיניו אי) לו לדיי) אלא מ )ב"ע

  :רואות

  

ועצי ' קרבנות שה� ריח ניחוח לה

. בשמי� של הבדלה תלויי� בחוט�

ש ושמיעת שופר וכל המצות "ק

 א� השמיע לאזנו ,שנאמר בה�

תפילי) .  תלויי� באזניי�,יצא

וכל המצות קשורות , תלויי� בראש

  . זו בזו

  

כאשר ב) , ובספר הזוהר פרשת נשא

אד� עושה אפילו מצוה אחת ולא 

ר ביראה ובאהבת הקדוש ברו  יות

בעבור אותה מצוה שורי� . הוא

 וכל מי .עליו העשר ספירות

שמקיי� מצוה אחת כמו שצרי  

, ח מצוות עשה"כאילו מקיי� רמ
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, ח" רמה+ְל�7א ִמיָלִליה+ ְכאו ִאָל6ְ

  :כ"ע

  

א ָ�ק+ְד ְליְ ִלְמ�8 6ְ 6ְַבר ָנ‡̄«‚¿‡»

ר ר ְוֵאָבי  ה+א ַעל ָ�ל ֵאָבִרְ(

 ַעל ָ�ל י5יב ְ�ִא%+ 8ְמִליְ  ֵלֵשֲחְתִא

א ָלְו, יֵרְקש ע�ָל� ָקָט) ִא6ְַבר ָנ, ָעְלָמא

י ֵמֲעַט+ ְדיהֵרְגה %ָ#8ַג�+ ְליב ְרֵהְיְתִא

� ח ַ(ר ָנַלְפ�ת ְ(ִגי) 6ְָלא ִיוְצִמ

י  ה+א ַעל ְמַנת ְלַקֵ(ל ִרא ְ(ָ�ק+ְדְל

א ָתְמְ�ֲאָבל ָ�א ָחִזי ַהִהיא ִנ, ְ=ָרס

י� ָ�ל ֵ�ַקְמ 6ִי5אֵרָמא ְדָני�ְקְדי ִ(יִהִא6ְ

ָ%א יי) ַ�ד ַסְלַקת ְלֵעֵל ִאי5יֵלי) 6ִק+ִדִ=

י) ֵ%ִאי) ֵמַיְלָתא 6ְָיַכֲאְלַמי) 6ְִלָ�ָ�ל ַח

א ָפג+י) 6ְַיְרִ�ַמי) +ק+ִני) ְוָכל ִ�ק+ִדִ=

ה+ ְלת �7ַתֲחי ִעָ�5 ְוַכד ַנא ַסְ%ֵקָ�ְלַמ6ְ

ר ָ(5 ַמְתִאי ס�%ַ7 6ְיִהִאי ִעָ�5 ְוֵתֲחַנ

ְוִה9ֵה ַמְלֲאֵכי ֱאלִֹהי�  )ב"ח י"ְ(ֵראִ�ית כ(

ית ְ(ָכל ֵחא ָנָלָקְו, �ְרִדי� (�ע�ִלי� ְוי

א ָני+ְקְדר�ֵמי ְרִקיִעי� ֲהב+ ְיָקר ִל

  :אָ�ְלַמ6ְ

לפי שאי) מצוה שאינה כלולה מכל 

  . כ"ח ע"הרמ

  

השכר של ב) אד� שממלי  להקדוש 

ברו  הוא על כל אבר ואבר נחשב 

 ,עול�כאילו המלי  אותו על כל ה

ולא . לפי שב) אד� נקרא עול� קט)

נית) רשות לגלות שכר של טעמי 

המצוות בעבור שלא יעבוד הב) אד� 

אבל בא . ה על מנת לקבל שכר"לקב

וראה אותה נשמה שהיא בדיוק) של 

 המצוותכל את  מתמקייהאדונה 

כל . כאשר היא עולה למעלה שלה

חיילות המלאכי� שתלויי� באות� 

ל התיקוני� וההשראות המצות וכ

 . עולי� עמה למה ;שנמשכו מגו

וכאשר יורדת כול� יורדי� עמה 

והנה , והיא הסול� שנאמר בה

. מלאכי אלהי� עולי� ויורדי� בו

וקול עובר בכל מרומי הרקיעי� הבו 

  .כבוד לדיוק) המל 
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˙Èƒ̄¿aר ֵמַהה+א ַבֲע8 ִמיָלה ְ�ָמה ְד

ְוַתִ,י) ֲאָתר , י)יִפִל9ֵה+ ְקֵאֶבר ַה

י ַ�ד ִ�ֲהִכי ָנ, אָ�יְנִכא ְ�ָיְרַ�ְל

ַקת ָ%א ְסִליי ְסִליַקת ְלֵעי5ֵתָמְ�ִנ

ה ָ�ל יָנר ִמַבֲעה ְו8"א דהויָמְ�ִ(

ב+) ְרְקי) +ַמְלֲאֵכי ַחָ(ָלה 6ְָלא ִייִפִלְק

ל ְ(א�ָרְיָתא 6ֵַ�ְ�ִא+ְכמ� ְד. ְלַגֶ(יָה

ֲהִכי ַ�ד , ר+) א�ר ְוֵנרְקִא+ְבִמְצָוה ְד

'  וה)א"ג כ"ְ�מ�ת י(א ָעְלָמא ה+ַהCִ8יל ְל

יה  ְור+ֵחי5ֵתָמְ�ִנְד, ה�ֵלְ  ִלְפֵניֶה�

 ְ(ַע�+ד ָעָנ) ְוַע�+ד ֵא� י5ֵשְפְוַנ

+ְכָמה . � ַה6ֶֶרְ  ְלָהִאיר ָלֶה�ח�ָתְנַל

א ָריָק ִלי5ר ַ�ָ(ת ְוָנח ְוִאְתַע9ֵג ֵ(ֵטָנ6ְ

 י5יב ֵלִהֲהִכי ָי, י  ה+אִרא ְ(ָ�ק+ְד6ְ

 ַמה ) ִמָ�לָ�א ְוָנח ַתיָחְיַנְלֵעָ%א ֲאָתר ְ(

  :י ָעְלָמאִאַהח ְ(ַרָט6ְ

  

«ÓÔ‡6ִ י  ה+א ִרא ְ(ָ�ק+ְדד ְלֵחַיְמ

י  ה+א ְמַזֵ+ג ִרא ְ(ָ�א ק+ְדָ�יְנִכְ�ְ(

א) ַמ, א ָעְלָמאה+ַהיה ְ( ְ(ַבת ז+ֵגי5ֵל

ֲהִכי ְמָקֵרב , א ְלַגֶ(יהָ�יְנִכְ�יב ְ(ִרָק6ְ

 כמו שמעביר מאותו ,ברית מילה

אבר אות) הקליפות והתקי) מקו� 

כ  ג� הנשמה , את השכינהלהשר

כאשר עולה למעלה עולה בש� 

ה ומעביר ממנה כל הקליפות "הוי

 .ומלאכי חבלה שלא יתקרבו אליו

וכמו שמשתדל בתורה ובמצוה 

כ  כאשר הול  , הנקראי� אור ונר

הול  לפני נשמתו ' לאותו עול� אז ה

רוחו ונפשו בעמוד ענ) ועמוד אש 

וכמו . לנחות� הדר  להאיר לה�

  ונח ומתענג בה לכבוד,ר שבתששומ

כ  תקבל הנשמה , הקדוש ברו  הוא

למעלה מקו� מנוחה ותנוח ש� מכל 

  . מה שטרח בעול� הזה

  

  

, ה ושכינתיה"מי שמיחד לקב

מזווג לו את בת זוגו בעול� ה "קבה

מי שמקרב השכינה לגביו כ   .הבא

 לו  מי שעושה.מקרב לו בבת זוגו



מט קדושה   'שער ג' חלק ב   שערי

 י5ֵליד ֵבָעא) 6ְ+ַמ,  ְ(ַבת ז+גיהי5ֵל

� קֶֹדת 6ְִי ַ(י5א ֲהִכי ְיַעֵ(ד ֵלָ�ְדְקַמ

יד ס7ָ�ה ֵבָעא) 6ְַמ. )ָ�יר ַתַ�ַדי) 6ְִ�ְדק+

 י) ָעֶלי5ִגָיי  ה+א ְיַסֵ�ְ  ְוִרא ְ(ָ�ק+ְד

ִמָ�ל ַמְלֲאֵכי ֲחָבָלה +ְמַקְטְרִגי� ַ�ד 

 ְ�ַבע ְ ֵרָבְמא) 6ִַמ. ק ֵמָהִאי ָעְלָמאֵפָנ

 י5ֵל ת ְ�ַמע +ְמַק�6ֵי8ִרְקא) 6ִָכְרִ(

 י5ְ(ָקד�� ָקד�� ָקד�� +ְמַיֵחד ֵל

 י5ֲהִכי ְיָבֵרְ  ֵל, ִ(ְקִרי8ת ְ�ַמע

=�ת ְדי5+ְמַק�6ֵ ֵל י) ִ�+6ִק ְ(ֶעֶ�ר ח7

. יהיֵלה %ָ6ִַכ ְ(י5ְ(ַג) ֵעֶד) +ְמַיֵחד ֵל

י  ִרא ְ(ָ�ְדיא ְלק+ָיַס+ְרי) �ִקָתא) 6ְַמ

 י5ה +ְמַעAֵר ֵלָוְצִמא 6ְָפט+ִעה+א ְ(

ֵ�ַמע ִיְ�ָרֵאל  ִ(י5ִרי ֵלִ%י) ְוָקיִ(ְתִפ

 י5ֲהִכי ְמַתֵ,) ֵל, יאָיַס+ְרי ַעל �ֵרְ�ִי6ְ

ר ֶתֶכא 6ְָרְטִעיא ְוָיַס+ְרא ָעְלָמא �ה+ַהְ(

י�  ַעל ָ�ל ַמְל#ִכי5א ְוַיְמִליְ  ֵלָתכ+ְלַמ

 י5ית ֵלִחְנ8+ְכָמה 6ְ. )ָ�ַתי) 6ְַיְרִ�ַמ+

, ִ(ְזִמיר�ת ִ�יר�ת ִ�ְ�ָ(ח�ת ְוה�ָדא�ת

ב�ת ָ�ְרַמ ְד)יָו) ָ�ל ֵחָ�ֲהִכי ְסִליק ַת

י) ַח��ת ְ�ָרִפי� ִכֲאְלַמי) 6ְַיְרִ�ַמ+

בית של ה "הקבכ  יעשה לו  ,מקדש

מי . קודש קודשי� שיגור ש�

) יסכ  ויגה "הקב, שעושה סוכה

עליו מכל מלאכי חבלה ומקטרגי� 

מי שמבר  . כאשר יצא מזה העול�

שבע ברכות של קריאת שמע ומקדש 

בקדוש קדוש קדוש ומיחד ה "הקבל

ה "הקבכ  יבר  . אותו בקריאת שמע

לו ויקדש אותו בעשר חופות של 

בכלה קידושי) בג) עד) וייחד אותו 

ה "הקבמי שמתק) כסא ל. שלו

בעטיפה טלית של מצוה ומעטר לו 

בתפילי) וקורא לו בשמע ישראל כדי 

 כ  יתק) לו ,על כסאוה "הקבשישב 

ב כסא ועטרה של "בעוהה "הקב

כתר מלכות וימלי  אותו על כל 

וכמו . המלאכי� והמחנות שש�

בזמירות ה "הקבשעושה נחת רוח ל

 שירות ותשבחות וגור� שישרה

 כ  כאשר יעלה לש� כל ,ז"בעוה

חיות של המרכבות והמחנות של 
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 י5א ֵלָלָ(ַקה+ ְלְיַפְדי ַ&ֵ�ְרְוא�ַפ9ִי� ַ=

  :אג+ָנִנה ְ(ְ(ֶחְדָו

  

Û…ÂÒר יַמֵמיל ְלִכָיא 6ְָמ+ית = 6ָָבר ֵל

א ָעְלָמא ְלָדֵרי ה+ַה ְ(י5יֵלא 6ִָרְג8

י ֵרְ�ַיא) ְדיה+ ַמה ִא#ָ�ַז. י)ִר6ָ

 ָבִרי�י  ה+א ְ(ָכל ֵאִרא ְ(ָ�ְלק+ְד

 י6ְ9ֵ5ִאי ַחEֵר ַחד ֵאֶבר ָ=נ+י ִמ6ִיֵלי5 

 ְ(ִגי) ַהה+א ִריְ ְטִאְצ, ֶלי5א ָעָיְר6ְָלא ַ�

א ְ(ָעְלָמא ַעד ָלג+ִגְלא ְ(ָרָזֲח8ֵאֶבר ְל

א ָנְקי+ְדלה+ ֵאיָבִרי� ִ(כ7י� ְ(ִלְ�ִ�ִי6ְ

יה+ 6ְִאי ַחEֵר ַחד ָלאו ִא', � הֶלֶצ6ְ

ל ַ(ר ֵדַ�ְ�ִיס�; ס�; ָ�ל ַמה 6ְ. ְ(ַצְלמ�

י  ה+א ִרא ְ(ָ�ֵוי ְ(ִגי) ק+ְד� ֲהָנ

ַוֲהִכי ִמ6ָה , ד�יק+יד ִ=ֵבא ַ�ד ָעָ�יְנִכ+ְ�

י  ה+א ִרא ְ(ָ�ְ�ֶנֶגד ִמ6ָה ִי6ֵ�ַ�ְל ק+ְד

  :א ָעְלָמאה+ַה ְ(י5 +ַבת ז+ֵגי5ִגיֵנְ(

מלאכי� חיות שרפי� ואופני� יפרשו 

  .כנפיה� לקבל אותו בשמחה ובניגו)

  

 סו; דבר אי) פה שיכול לומר את 

השכר שלו באותו עול� לדורי 

 זכאי הוא מי שמשרה את .דורות

 ו יחסר לשאי בכל האברי�ה "הקב

שאינו פנוי ממנו שיהא אבר אחד 

שורה עליו צרי  בעבור אותו אבר 

ז עד שישתל� "לחזור בגלגול לעוה

שא� ', בכל האברי� בדיוק) דצל� ה

סו; . חסר אבר אחד אי) הוא בצלמו

סו; כל מה שישתדל הב) אד� 

 כאשר וה ושכינת"קבהבעבור 

כ  מדה כנגד מדה , עושה מצותיו

ישתדל הקדוש ברו  הוא בעבורו 

  .עול�ובעבור בת זוגו באותו 
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ÈƒÚÈƒ·¿̄»‰ ¯«Ú«M«‰:  
…̇Â·…Âh«‰ Ô«È¿�ƒ̃ ¯«Î¿Nƒ·e …̇ÂÚ»̄»‰ …̇ÂcƒÓ L∆�…Ú¿a:  

  

‰»Â¬‡«b«‰ק�� ְוִא� ֵ�י� י ִהיא �ֶֹר� ְלַהְרֵ�ה ֲעֵב�ר�ת ִא� ֵ�י� �ָד� ַלָ

ִ%י $�ֵר� ְלַהִ#יק ַלֲחֵבר�  ְלִ"ְנ�ת�  ְלַדֵ�ר ְל��� ָהַרע , �ָד� ַלֲחֵבר�

ְוָר� ) ד"י' ְ*ָבִרי� ח( ְוִא� ֵ�ינ� ַלָ�ק�� ֶ�ֵ%� ְ%ִתיב .ְוָכֵאֶ&ה ַר��ת, ָליוָע

ָ%ל ) א"ע' ס�ָטה ַ*2 ה(ל "ְו�ְמר  ַר��ֵתינ  ז, ֱאלֶֹהיָ.' ְלָבֶבָ. ְוָ�ַכְחָ- ֶאת ה

ָ%ל ' -�ֲעַבת ה) 'ז ה"טִמְ�ֵלי ( 7ֶ�ֱֶאַמר ,�6ֵ�ֶ �� 5$ַ ת ָהר ַח ִנְקָרא -�ֵעָבה

ָרה יֵ�ְוָרא י ְלָגְדע� ְ%ֲא, י8ית ֵ�ִאא� ְ*א ַמָ-ְמַ�ְ�) ָ��(ְו�ְמר  . ְ$ַב8 ֵלב

ר  ְ�ִכיָנה ְמַיֶ&ֶלת ָעָליו ְוָ�ק ל ְ%ע�ֵבד ֲעב�ָדה ָזָרה ָעְנְוֵאי� ֲעָפר� ִנ

,  ָהֲעָרי�ת %>ָ&�  ְכִא&  ָ�ָנה ָ�ָמה ְכִא&  ָ�א ַעל ָ%ל,  ְככ�ֵפר ָ�ִעָ;ר

&ֹא  ,ֶאֶר< ְ%=ְבָרָה� �ִבינ  ָ�ר ְ. ה א ָ�ַמִי� ְוַהָ;ד��ַוֲאִפ&  6ַ�ְֶקֶנה ְל

� ָהע�ָל� ֶ�&ֹא ה ִמִ*יָנ8 ֶ�ל ֵ$יִה7ֹ� ְוס�פ� ִמְתַמֵעט ְוֶנֱאַס2 ִמֶק7ִָי

ֵע� ֶ�ָ%ל ַחְכֵמי *�ר� ָהי  ְלָפָניו ְ%ִעְ"ֵבי ַהָ?ֶדה  ַוֲאִפ&  ְיַרְ�.ִ�ְזַמ�7

ג ָ@ִני� ַ�-�ָרה "ְולֹא ָהָיה ְ�ת�ָרת� *ִֹפי ְוָהָיה ��ֶנה ק) ב"א ע"ַסְנֶהְדִרי� ַ*2 ק(

ְטַרד ִמ� ָהע�ָל� ַהֶ#ה ְוָהע�ָל� ַהָ�א ֶאָ&א ִמְ@ֵני 5$ַ ת ִנלֹא ֶנֱעַנ� ְו

  ְכִא&  *�ֵחק ַרְגֵלי ַהAְִכיָנה  ִמְסַ-ֶ&ֶקת ִמ� ָהע�ָל� ְוא�ֶמֶרת ֵאי� ,ַחָהר 

 ִמְתַע2Bֵ ,   מ�ֵרד ְ�ַמְלכ ת ָ�ַמִי�.כ�ִלי� ָלד ר ַיַחד ָ�ע�ָל�ֲאִני ְוה א ְי

ְ-ִהִ&י� (ֱאַמר �� ְ�ַטִ&ית� ֶ�ל ֶמֶלְ. ַמְלֵכי ַהְ�ָלִכי� ַהָ;ד�� ָ�ר ְ. ה א 7ֶ�ֶ

  ָבָמה ִיְתָ$ֶאה ָה�ָד� ַוֲהָוָית� ִמBִָ@ה ְסר ָחה .�ָמַלְ. ֵ$א ת ָלֵב' ה) 'ג א"ל
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ִויִציָרת� ְ�ַד� ִנָ*ה  ְבַח6ָיו ִט7 2 ְוִסְרח�� ְו=ַחר מ�ת� ִרָ�ה ְות�ֵלָעה 

  : ְלֵגיִה7ֹ�ְו=ֲחִרית $ פ� $ � ָעָפר ְוַנְפ�� י�ֶרֶדת

  

Ì»�¿Ó»‡ְפל תAִָנה,  ָהֲעָנָוה ְוַה� ִ%י מֶֹ�ה ַרֵ�נ  .ֵאי� ִמָ*ה ְ$ד�ָלה ִמְ

ְוִיְר=ת ֵחְטא לֹא  ה ַרָ�� ֶ�ל ָ%ל ַה7ְִביִאי� ְ�ת�ָרה  ְבִמְצו�ת"ע

 .ֶ�ה ָעָניו ְמאֹדְוָהִאי� מֹ) 'ב ג"ְ�ִמְדַ�ר י( 7ֶ�ֱֶאַמר ,ִנְ�ַ-ֵ�ַח ֶאָ&א ַ�ֲעָנָוה

ה ֶ�ֵהִניַח ְ�ֵמי ָמר�� ְוי�ֵרד ִלְ�%ֹ� ֵאֶצל "ַמד ִמ� הקבְלֵצא  

ַפל ָמר�� ְוָקד�� ֶאְ�%ֹ� ְוֶאת ַ*ָ%א ְוָ�) ו"ז ט"ְיַ�ְעָיה נ( 7ֶ�ֱֶאַמר ,ַהAְָפִלי�

ִמי ) 'ו א"ְ-ִהִ&י� ט(ְכִתיב  , ְלִנְ�ְ�ֵרי ֵלב' ָקר�ב ה) 'ד כ"ְ-ִהִ&י� ל(  ְכִתיב .ר ַח

 ְו=2 ַעל ִ@י ֶ�ַה6ְִר�ה ְ%ִתיב .ִנְבֶזה ְ�ֵעיָניו ִנְמ�ס' וכוָיג ר ְ�אָֹהֶליָ. 

' ִיְר=ת ה) 'ג ו"ְיַ�ְעָיה ל ( ְכִתיב, ִהיא ָחְכָמה' ֵה� ִיְר=ת ה) ח"ח כ"ִא�6ב כ( ,8�ָ

ִ%י ִהיא ָעֵקב ֶאל ) ג"א ה"ְיר ַ�ְלִמי ַ�ָ�ת פ(ל "�ְמר  ַר��ֵתינ  ז, ִהיא א�ָצר�

  ִמי ֶ�ַ*ְע-� .'ֵעֶקב ֲעָנָוה ִיְר=ת ה) 'ב ד"ִמְ�ֵלי כ( ְ%מ� ֶ�ָ%ת ב ,ָהֲעָנָוה

ֵחי ִזְב) ט"א י"ְ-ִהִ&י� נ(ְ�ָפָלה ָעָליו ְ%ִא&  ִהְקִריב ָ%ל ַהָ;ְרָ�נ�ת 7ֶ�ֱֶאַמר 

 ְוֵאי� .' ְולֹא ע�ד ֶאָ&א ֶ�ֵאי� ְ-ִפָ&ת� ִנְמֶאֶסת וכו.ְ�ָ�ָרהֱאלִֹהי� ר ַח ִנ

' ס�ָטה ד2 ה (ְ-ִפָ&ת� ֶ�ל �ָד� ִנְ�ַמַעת ֶאָ&א ִא� ֵ%� ֵמִ"י� ַעְצמ� ַ%ָ�ָ"ר

ָ"ר ָ�ָיבֹא ָ%ל ' ְוָהָיה ִמֵ*י חֶֹד� ְ�ָחְד�� ְוג�) ג"ו כ"ְיַ�ְעָיה ס(7ֶ�ֱֶאַמר  ,)א"ע

. ְוֶאל ֶזה =ִ�יט ֶאל ָעִני  ְנֵכה ר ַח) 'ו ב"ְיַ�ְעָיה ס (  ְכִתיב.'ְלִהְ�ַ-ֲחו�ת ְוג�

7ֶ�ֱֶאַמר , ו $�ֵר� ְלַהְ�ר�ת ְ�ִכיָנה ַעל ָה�ָד� ָ��ֶר<יְוָכל ִמי ֶ�ה א ָעָנ

7ֶ�ֱֶאַמר , ֶזה ַעְנְוָתנ ת� ָ$ַר� ל� ִמי, ה ִנַ$� ֶאל ָהֲעָרֶפל מֶֹ�) ח"י' ְ�מ�ת כ(

  :ו ְמאֹדיְוָהִאי� מֶֹ�ה ָעָנ) ג"ב י"ַ�ִ�ְדָ�ר י(
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‡»p«̇¿Âה ִליֵדי ְזִריז ת ) ס�2 ס�ָטה(ר א�ֵמר יִא ַרִ�י ִ@יְנָחס ֶ�� ָי�ְזִהיר ת ְמִבי

 ְוָטֳהָרה , ְנִק6 ת ְמִבי�ה ִליֵדי ָטֳהָרה,  ְזִריז ת ְמִבי�ה ִליֵדי ְנִק6 ת

'  ְקד>Aָה ִליֵדי ֲעָנָוה וכו,  ְפִרי� ת ִליֵדי ְקד>Aָה, ְמִבי�ה ִליֵדי ְ@ִרי� ת

) 'א א"ְיַ�ְעָיה ס (7ֶ�ֱֶאַמר, ֶ�ְ�ִבי�ה ִליֵדי ר ַח ַה;ֶֹד�, ַוֲעָנָוה ְ$ד�ָלה ִמ%>ָ&�

  :ר ֲעָנִוי�א�ִתי ְלַבֵ?' ֱאלִֹהי� ָעַלי ָיָע� ָמַ�ח ה' ר ַח ה

  

eÁ¿Ï»L¿Â-ֵָאיֶזה  ֶ�� ָהע�ָל� ַהָ�א ַעְנְוָת�  ְ�ָפל ֶ�ֶרְ. ) א"ח ע"ַסְנֶהְדִרי� פ(�  ִמ

א ָתיב א ְולֹא ַמְחִזיק ִטיָרִדיס ְ�א�ָרְיָתא ְ-ֵרָג6ֵ�ַי2 ַע6ֵיל ְו6ֵ�ַי2 ָנִפיק ְו

ְוָעִתיד ַהָ;ד�� ָ�ר ְ. ה א ) ב"א ע" ַ*2 קַסְנֶהְדִרי�, ב"ו ע"ִמִ$יָלה ַ*2 ט(. י8ֵשְפַנְל

ח "ְיַ�ְעָיה כ(ָיכ�ל ַל%ֹל ַ-ְלמ ד ל�ַמר ', ִלְהי�ת ֲעָטָרה ְ�רֹא� ָ%ל ַצִ*יק וכו

   :ְלִמי ֶ�ֵ�ִ"י� ַעְצמ� ְ%ִ�יַרִי�, ִלְ��ר ַע��) 'ה

  

¯∆Ù≈Ò¿·e א"ַ*2 קס( ַה#ַֹהר ָ@ָרַ�ת ְ�ַלח (

 יה ה ִא�ָ%ַז, י ָ@ַתח ַרב ְמִתיְבָ-אֲהִכ

, ִאי ָעְלָמאַה ְ�י8ֵמְריר ַ$ִעְז=א� ְדַמ

א� ַמ, א ָעְלָמאה ַה ַרב ְ�יה ְ%ָמה ִא

 ַרב יה ִאא� ְ*ַמב   ַריה  ָזִעיר ִאיה ִאְ*

ע�ד ָ�� ָ@ָרַ�ת ְ-ר ָמה ,  ָזִעיריה ִא

, יִז ֵקאל ֶ�� �י ְיֶחְזִרְקאי ִאַמֲא) ו"ַ*2 קס(

א�  ְלַגֵ�י ַמי8ה ְמַבֶ#ה ְ$ָרֵמָוֲהַעל *

   יִרְקְתִאְוַעל ָ*א ָזָכה ְל, י8יֵנד�ל ִמָגְד

כ. התחיל ,  בספר הזוהר פרשת שלחFתרגו� 

 זכאי הוא מי שמקטי� .לדרוש ראש הישיבה

מי . ב"ז כמה הוא גדול בעוה"עצמו בעוה

. ל הוא קט�ומי שהוא גדו, שהוא קט� הוא גדול

למה נקרא יחזקאל ב� . עוד ש� בפרשת תרומה

בוזי על שהיה מבזה עצמו לגבי מי שגדול 

 מה שלא ,ועל זה זכה להקרא ב� אד�. ממנו

ונקרא ר� כמו שכתוב . נקרא כ. ב� אד� אחר

   :ברכאל הבוזי ממשפחת ר�
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ב "ִא�6ב ל ( ְ%ִדְכִתיבֶ�� �ָד� ַמה ְ*ָלא ִאְקִרי ֲהִכי ַ�ר ָנ� =ֲחָרא ְוִאְקִרי ָר�

) א"ע' ַ-ֲעִנית ַ*2 ז(ל "ְו�ְמר  ַר��ֵתינ  ז ',י ִמִ�ְ�ַ@ַחת ָר� וכוִזב ל ַהֵאְכַרֵ�) 'ב

ַמה ַהַ�ִי� ֵאיָנ� ה�ְלִכי� ֶאָ&א ְלָמק�� , ָלָ�ה ִנְמְ�ָלה ַה-�ָרה ְלַמִי�

=ְ�ֵרי ִמי ֶ�ֵאינ� . ִמי ֶ�ר ח� ְנמ ָכהָ%ְ. ֵאי� ַה-�ָרה ��ָרה ֶאָ&א ְ�, ָנמ ְ.

ִזְבֵחי ) ט"א י"ְ-ִהִ&י� נ( ְוֵכ� ה א א�ֵמר .ְנמ ָכה  ְ�ֵפָלה ַהְרֵ�הק�ֵצ2 ְור ח� 

=ְ�ֵרי ִמי ֶ�ַ�ֲאִריְ. ַה%ֹל ְונ�ֵ"א ַה%ֹל ִלְרצ�� . ֱאלִֹהי� ר ַח ִנְ�ָ�ָרה

נ�ֵ"א ָעו�� ) ח"י' ִמיָכה ז( ְ%ִ�יַרִי� ְוֵכ� ה א א�ֵמר ��ְרא� ְוע�ֶ"ה ַעְצמ�

 =ְ�ֵרי .י ֶ�ֵ�ִ"י� ַעְצמ� ִ�יַרִי�ְלִמ, ְוע�ֵבר ַעל ֶ@ַ�ע ִלְ�ֵאִרית ַנֲחָלת�

�ָד� 6ָ�ִֶ"י� ַעְצמ� ָעָפר ֶ�ַה%ֹל ִיְרְמס ה  ְוִיְהֶיה ָ%=ְסק>ָ@ה ַהַ-ְח-�ָנה 

  :' ַ*Aִי� 8�ָ  ְכָיֵתד ַה7ְמ ָכה ֶ�ַה%ֹל ִנְתִלי� 8�ָ וכוֶ�ַה%ֹל

  

Ò«Ú«k«‰ ְמר  ַר��ֵתינ  ז.  ה א ָעָנ2 ַהַ$ֲאָוה ְוָ�ק ל ָ%מ�ה�ְנָדִרי� ַ*2 (ל "ְו

ְרָענ>�6ת ֶ�ל ֵ$יִה7ֹ� ��ְלִטי� ��) א"ב ע"כ   ְו�ְמר. ָ%ל ַה%�ֵעס ָ%ל ִמיֵני @>

 ְ�ָגָדיו ְוַהְ�ַפֵ#ר ְמע�ָתיו ְוַהְ�ַ�ֵ�ר ַעֵרַקְ�ַה) ב"ה ע"ַ�ָ�ת ַ*2 ק (ל"ַר��ֵתינ  ז

לֹא ) 'א י"ְ-ִהִ&י� פ(7ֶ�ֱֶאַמר , ֵ%ִלי� ַ�ֲחָמת� ְיֵהא ְ�ֵעיֶניָ. ְ%ע�ֵבד ֲעב�ָדה ָזָרה

ָ%ל ַה%�ֵעס ֵאי� ) ב"ב ע"ָדִרי� ַ*2 כְנ(ל " ְו�ְמר  ַר��ֵתינ  ז.ִיְהֶיה ְ�ָ. ֶאל ָזר

* ַע ד�  מ�ִסי2 ִטְ@� ת  ְבָי ַ-ְלמ ַחֵ%ַ�ְמְ�ִכיָנה ֲח� ָבה ְ%ֶנְג*�  

�6ָתיו   ַבַעל ֵחָמה ַרב ָ@ַ�ע) ב"ט כ"ִמְ�ֵלי כ ( 7ֶ�ֱֶאַמר,ֶ�ֲעו�נ�ָתיו ְמר>ִ�י� ִמְ#כ>

ָ%ל ַה%�ֵעס ִא� ָחָכ� ה א ָחְכָמת� ) ב"ו ע"ְ@ָסִחי� ַ*2 ס (ל"ְו�ְמר  ַר��ֵתינ  ז

 7� ֵאִל6ָה  ָזכ ר י8ְו�ַמר ֵל', � ִמ�ֶֹ�ה  ֵמֱאִליָ�ע וכוָל7ִָמ, ִמְסַ-ֶ&ֶקת ִמֶ

   .ה לֹא ִ-ְרַ-ח ְולֹא ֶ-ְחָטאְלַרב ְיה ָד) ב"ט ע"ְ�ָרכ�ת ַ*2 כ(ְלט�ב 
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¯«‰…f«·e@ָ  ג ב"רס' ב א"קפ(ָרַ�ת ְ-ַצֶ ה' (

א ָתָמְ� ִני8ֵניס ָעַקר ִמִע� ָ%ִאי ַ�ר ָנ

י ְ�=ְ-ָר8 ֵרְ�ִמה ַקִ*יָ�א ְל�יָ&ִע

�  ַ�ר ָניה א ְוָדא ִאָרֲחא =ָרְטִס

א ָבָרְקְתִא ַוֲאִסיר ְלי8אֵרָמיד ְ�ֵרָמְד

 ט�ֵר2 ַנְפ�� יה א ִאָדְו, י8ֵדֲהַ�

 ְו=ְ�ֵרי י8ֵשְפי2 ַנִרָטְ*, @�ְ�=

, ִ%י ָ�ָמה ֶנְחַ�ב ה א, ְ�=ְ-ָר8 ֵאל ָזר

י ֵעְ�ָ-ִאא� ְדַמ , יִרְקֲעב�ָדה ָזָרה ִא

 ְ%ִא&  ִאְתַחֵ�ר ַלֲעב�ָדה ָזָרה י8ֵ�ִע

��א ָיְרֲעב�ָדה ָזָרה ַמָ�� ַ�ַד, ַמָ

�י @ְנ=א ְ�ָלָ%ַ-ְסִאְו�ִסיר ְל, י8ֵוְ�ַג

=ל ִ-ְפנ  ֶאל ) 'ט ד"ְוִיְקָרא י( ְ%ִתיב י8ֵלֲעַו

) ז"ד י"ְ�מ�ת ל(ְוַעל ָ*א ְ%ִתיב .ָהֱאִליִלי�

ְוָכל . ֱאלֵֹהי ַמ5ֵָכה לֹא ַ-ֲעֶ"ה ָלְ.

    ְ�ִגי�,ִאיי� ַ�ר ֵמַהָיְ%ַדְתא ִאָיַבֲאָסְמ

 בזוהר פרשת תצוה א� ב� אד� כועס עוקר Fתרגו� 

נו נשמה עליונה קדושה להשרות במקומה סטרא ממ

וזה הוא ב� אד� שמורד באדונו ואסור .אחרא

זה הוא טור2 נפשו באפו דטור2 . להתקרב להיות עמו

חשב הוא שכי במה . את נפשו ומשרה במקומה אל זר

ז "ומי שמדבר עמו כאלו מתחבר לע.נקרא עבודה זרה

ואסור . בודה זרה ממש שורה בתוכוש. ממש

ועל .ל בפניו ועליו כתוב אל תפנו אל האלילי�להסתכ

וכל טומאות יש . זה כתוב אלהי מסכה לא תעשה ל.

בעבור שמטמא גופו מבית , זה< לה� טהרה חו

ואפילו כאשר יבא ב� .ומטמא את כל הנפש. ומחו<

אד� זה ויעקור לסטרא אחרא מתוכו מכל וכל 

אחר כ. ישתדל להתקדש ולהמשי. אותה , לעול�

כיו� ו. אז הלואי שיתקדש, קדושה עליונשמה של ה

דנעקרא ממנו פע� אחת כמה יעשה הב� אד� עד 

  :שישוב למקומה

ִאי ַ�ר י ַהֵתַוֲאִפ&  ַ%ד �. א %�ָלא ְמָס�בָשְפְוַנ, ִדְמָסֵאיב $ ָפא ִמ$�  ִמַ�ר

א ָ�ָ*ַקְתִאְ�ַ-ֵ*ל ְל ִאָבַתרְל ִמָ%ל ְוָכל ְלָעְלִמי�  י8ֵוַ$א ָזר ִמה ַה� ְוָעַקר ְלָנ

� ֵ*ַקְתִא ְלַואי ְד, י�ֵדְ%, י8ֵלא ַקִ*יָ�א ֲעָתָמְ�ִנא ְדָ�ד א ַהִהיא ִקָכָ�ְמ=ְל 

ב ית � ַעד ִ*י ֵתא ַ%ָ�ה ַיֲעִביד ַ�ר ָנָדא ֲחָנְמ ִזי8ֵנת ִמַקָרֲע� ַ*יָוֵכְ*

  :ְל=ְ-ָר8
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˙e�»„¿t«w«‰ְמר  ז.  ַהַ$ֲאָוה  ִמ� ַהַ%ַעס ִהיא ָעָנ2 ִמ��א� ַמ) ז"ה ַ*2 י"ר(ל "ְו

נ�ֵ"א ) ח"י' ִמיָכה ז(7ֶ�ֱֶאַמר ,  ְוֵאי� מ�ֲחִלי� ל� ֲעו�נ�ָתיוי8י� ֵלִדְ@יד ַקֵ@ָקְד

�ַבל , ְלִמי נ�ֵ"א ָעו�� ְלִמי ֶ�ע�ֵבר ַעל ֶ@ַ�ע, ָעו�� ְוע�ֵבר ַעל ָ@ַ�ע

ְלע�ָל� ְיַבֵ;� �ָד� ) א"ב ע"ַ�ָ�ת ַ*2 ל(ל "�ְמר  ז. 'ַעל ִמ*�ָתיו וכוַהַ�ֲעִביר 

ה� ְלִחי ִיְ"ַ�ע ִיֵ-� ְלַמֵ%,  ְ�ָעָפר ִ@יה ִיֵ-�, ַרֲחִמי� ְ�ָכל י��  ְבָכל ֵעת

ה א�ֵמר  ְוֵכ� ְיַ�ְעָי.ַע ֶחְרָ@ת� ְוֵאינ� ֵמִ�יב=ְ�ֵרי ִמי �A�ֵֶמ, ְ�ֶחְרָ@ה

ָ%ל ַהַ�ֲעִביר ) א"ז ע"ה ַ*2 י"ר(ָ%ְ. �ְמר  ֲחָכִמי� . ֵ$ִוי ָנַתִ-י ְלַמִ%י�) 'ו' ְיַ�ְעָיה ג(

ו�� נ�ֵ"א ָע) ח"י' ִמיָכה ז(ַעל ִמ*�ָתיו ַמֲעִביִרי� ל� ַעל ָ%ל ְ@ָ�ָעיו 7ֶ�ֱֶאַמר 

ַ@ת .'ְוע�ֵבר ַעל ָ@ַ�ע וכו ) 'ס�2 ֵראִ�ית ָחְכָמה ַ�ַער ג (ל"ֵאִל6ָה  ז ְו�ְמר  ְ�ח>

ִמי ֶ�ֵאינ� ִמְתַ%ֵעס  ִמי ֶ�ֵאינ� , ְ�ל�ָ�ה ַהָ;ד�� ָ�ר ְ. ה א א�ֲהָב�

  :ִמְ�ַ-ֵ%ר  ִמי ֶ�ֵאינ� ע�ֵמד ַעל ִמ*�ָתיו

 

Ï«‡»L¿Â ה ֶהֱאַרְכָ- ָ$ד�ל ָ�ֶמא ַהָיְנח ְלַרִ�י ְנ) א"ח ע"ְמִגָ&ה כ( ַרִ�י ֲעִקיָבא

. ָיִמי� ְו�ַמר ל� ִמ6ַָמי לֹא ִקַ�ְלִ-י ַמָ-נ�ת ְולֹא ָעַמְדִ-י ַעל ִמ*�ַתי

ַע ָחַל� �ְמר  ֵל7ַָרב ה ) א"ז ע"ה ד2 י"ר (ל"ְו�ְמר  ז  ַמאי י8א ַ�ר ְיה��>

 לֹא י8ֵתיְלִמי ְ�ִקה ה�ִאיל ְולֹא מ " ֲהִכי �ַמר קבה ָחִזית �ַמר ָל

 ְו�ְמר  .נ�ֵ"א ָעו�� ְוע�ֵבר ַעל ָ@ַ�ע) ח"י' ִמיָכה ז( 7ֶ�ֱֶאָמר י8ֵדֲה ַ�מ ְק -

ה ָקב ר ְוָר�ה  ָיִ�אאי ַ�ר יָֹחל ַרב ַנְחָמ� ָחַפר ֵ-ל ֶאָחד ְוָהָיה ַרב ="ז

ִמ6ַָמי לֹא ָעַמְדִ-י ַעל  ה ִאי �ַמר ָל ַמאי ַהי8ַק�6ָ ְ�ַעְצמ�ָתיו �ְמר  ֵל

 ְרַקב ) 'ד ל"ִמְ�ֵלי י( 7ֶ�ֱֶאַמר ,ִמ*�ַתי ְולֹא ָ-ַפְסִ-י ְ�ִלִ�י ִקְנ=ת ֲחֵבַרי

ַמֲעֶ"ה ְ�ַרִ�י ֱאִליֶעֶזר 6ָ�ֶַרד ) ב"ה ע"ַ-ֲעִנית ַ*2 כ(ל "ְו�ְמר  ז. ֲעָצמ�ת ִקְנ�ה
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ַרד ַרִ�י ֲעִקיָבא ְוַנֲעָנה ְוָיְצ�ה ַ�ת ק�ל ָי', ִלְפֵני ַהֵ-ָבה ְולֹא ַנֲעָנה וכו

ִ&י� ַ*2 פ(ל "ְו�ְמר  ז.  ִמְ@ֵני ֶ�ֶ#ה ַמֲעִביר ַעל ִמ*�ָתיו,ְו�ְמָרה ֵאי� ) א"ט ע"ח>

ו "ִא�6ב כ(7ֶ�ֱֶאַמר , ָהע�ָל� ִמְתַק�6ֵ ֶאָ&א ְ�ִמי ֶ���ֵל� ִ@יו ִ�ְ�ַעת ְמִריָבה

� ַעְצמ� ְ%ִמי  א�ֵמר ַעל ִמי ֶ�ֵ�ִ"יה ָב ַרִ�י ֲא.ֶר< ַעל ְ�ִליָמה-�ֶלה ֶא) 'ז

י� ִעְמ��י� ִבְלי� ְוֵאיָנ� ע�ִבָלֱע7ֶַה) א"ח ע"ַ�ָ�ת ַ*2 ס ( ְוַת7  ַרָ�ָנ�.'ֶ�ֵאינ� וכו

א�ֲהָביו ְו) א"ל' ��ְפִטי� ה (י� ֲעֵליֶה� ַהָ%ת ב א�ֵמריִבִ�ֶחְרָ@ָת� ְוֵאיָנ� ְמ

ְלע�ָל� ) ד"ֵאִל6ָה  ז ָטא פ( ְו�ַמר ֵאִל6ָה  ָזכ ר ְלט�ב .ֵצאת ַהAֶֶמ� ִ�ְגב ָרת�ְ%

ְו�ַמר =ָ�א ֵאִל6ָה  ָזכ ר . ֱהֵוי ָעל ב ִלְבֵני �ָד� ְוִלְבֵני ֵ�יְתָ. י�ֵתר ִמ%>ָ&�

ָרה ִמְתָ@ֶרֶ�ת ֶאָ&א ְ�ִמי ֶ�ֵאינ� ְלע�ָל� ֵאי� ַה-�) ה"ָ%ָלה ַרָ�ִתי ספ(ְלט�ב 

  :ַקְ@ָד� ְו=2 ֲאִני ֵאיִני ִנְגָלה ֶאָ&א ְלִמי ֶ�ֵאינ� ַקְ@ָד�
  

˙e·¿̂«Ú»‰ ל ֵעֶסק ַה-�ָרה Bְצו�ת  ִב� $�ֶרֶמת ְמִניַעת ָהֲעב�ָדה ְוִק6 � ַהִ

 ְוִהיא ַ�ַער .'ֲעבֹד ֶאת הְחָ�ָבה ט�ָבה ַל  ְמַבBֵל ַמ,ְוַכָ ַנת ַהְ-ִפָ&ה

ְ�ַהְרא�ת� ִ%י ֵאי� , ַהְתָחַלת ֵ$ר י ַה5ַָ-ת ַה6ֵֶצר ָהַרע ֲאִפ&  ִא� ה א ַצִ*יק

ְוַג� ִ%י ָ�א ָעָליו ְ�ֶדֶרְ. . 'ל� -�ֶעֶלת ָ�ֲעב�ָדה ִ�ְהי�ת ִי5 ִרי� ָעָליו וכו

ַדְעְ-ָ. ָעָפר ִרָ�ה ְות�ֵלָעה ְלִהְתָקֵרב ר ל� ֵאיְ. ַיֲעֶלה ְ��מֱאֲחִסיד ת ֶ�

ת �אמָר) 'ה ז"ִמְ�ֵלי כ( ְכמ� ֶ�ָ%ת ב , ְלִהְתַקֵ*� ִ�ְקד>Aַת ַמְל%� ֶ�ל ע�ָל�

  :ְוִא� ָצַדְקָ- ַמה ִ-ֵ-� ל�) 'ה ז"ִא�6ב ל(  ְכמ� ֶ�ָ%ת ב .'ֶלֱאִויל ָחְכמ�ת ְוג�

 

Ì«b&ִיְתָ�ַר'  ִ�ְהי�ת� ע�ֵבד הְוַהֶהֶפְ.,  ק ר ַח ַה;ֶֹד� ֵמָעָליו $�ֶרֶמת ִס .ְ

 ִ%י ַהִ?ְמָחה .ְ�ִ"ְמָחה' ְבד  ֶאת הִע) 'ב' ְ-ִהִ&י� ק ( ְ%מ� ֶ�ָ%ת ב.ְ�ִ"ְמָחה

ַ-ַחת ) ז" מח"ְ*ָבִרי� כ(  ְכִתיב ,ק �� ִיְתָ�ֵרְ.ֵ�ַדְתִהמ�ִסיָפה ֵחֶ�ק ַרב ְו=ֲהָבה ְל
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ִ%י ָהֲעב�ָדה . 'ֱאלֶֹהיָ. ְ�ִ"ְמָחה  ְבט ב ֵלָבב ְוג�' ֲאֶ�ר לֹא ָעַבְדָ- ֶאת ה

. ִא� ִהיא ְ�ִעGָב�� *�ֶמה ְלֶעֶבד ָהע�ֵבד ְלַר�� ְ�ָפִני� ֲעֵצב�ת ְוז�ֲעפ�ת

ִ%י . י2 ֶעֶצב ִעָ�8ִהיא ַ-ֲעִ�יר ְולֹא י�ִס' ִ�ְרַ%ת ה) ב"כ' ִמְ�ֵלי י( ְכִתיב 

 ְ%מ� ,ל ְוָנָח� ֶ�ֵהִטיל  ְ��ָד� ְוַחָ ה"ָהִעGָב�� ה א ִנְמַ�ְ. ִמ#>ֲהַמת סמא

ְ�ֶעֶצב ֵ-ְלִדי ) ז"ָ�� ט(  ְכִתיב ,ְ�ִעGָב�� -ֹאַכֶלָנה) ז"י' ְ�ֵראִ�ית ג(ֶ�ָ%ת ב ָ��ָד� 

  : ָ�ר ְ. ה א  ְ�ִכיָנת� ִמְסַ-ְ&ִקי� ֵמָעָליו ְוַעל ְיֵדי ָ%ְ. ַהָ;ד��.ָ�ִני�
  

‰»È»‡¿̄»‰¿Â ב�ת�ה ִמֶ�7  ְ�ִכיָנה ְור ַח ַה;ֶֹד� ָקְלָ-ְסִנֶ� ִמ6ֲַעקֹב ְ�ִחיר ָה

  ְכֶ�ָ?ַמח ִ�ְב"�ָרת� ְ%ִתיב .י� ֶ�ָ@ַר� י�ֵס2 ִמֶ�7 ֶעְ"ִרי�  ְ�ַ-ִי� ָ�ִנ

ל "ְו�ְמר  ַר��ֵתינ  ז. Aָ�ְֶרָתה ָעָליו ר ַח ַה;ֶֹד�, ר ַח ַיֲעקֹבי ִחְ-ַו

. 'ֵאי� ְ�ִכיָנה ְוֵאי� ְנב �ה ��ָרה לֹא ִמ-�ְ. ַעְצב ת וכו) א"ז ע"ְ@ָסִחי� ַ*2 קי(

ְוָהָיה ְ%ַנֵ$� ) ו"ט' ג' ְמָלִכי� ב( ְכִתיבְ*ְוֵכ� ָמִצינ  ֶ�ֱאִליָ�ע  ִבְבֵני ַה7ְִביִאי� 

ְוִלְפֵניֶה� -2ֹ ְוָחִליל ְוִכ�7ר ְוֵהָ�ה ) 'ה' י' ְ�מ ֵאל א(  ְכִתיב ,ַהְ�ַנֵ$�

 ַוֲאִפ&  ְ�ָכל ֲעב�ַדת ִמְצָוה  ְתִהָ&ה ָצִריְ. 6ִ�ְֶהֶיה ְ�ַתְכִלית .ְ�ִאי�ִמְתַנ

א ְו�ַמר ָביח ט ִדה ָ�ָוֲהְ*) א"ע' ַ*2 לְ�ָרכ�ת  (יֵיַ�= ְ%מ� ֶ�ָ�ִצינ  ְ�,ַהִ?ְמָחה

 ְ$א ָלה ִלְתִפָ&ה לֹא ְ.ַמָסא ִמA � ְ*ָנר ְוֵכ� ַרב ְ�. אָנְחַנא ְמִ&י� ָקיְ-ִפ

  : ָ%ל ַהה א י�ָמאי8ֵמ @א ִמָכָ@ַסק ח 

  

‰»‡¿�ƒN ,ְמר  . הַעל ְיֵדי ָ%ְ. ח�ֵטא ַלֲחֵבר� ְלָהַרע ל� ְ�ָכל ִמיֵני ָרָע�ְו

 ,ִ"ְנ=ת ַהְ�ִר�6ת מ�ִצי�ה ֶאת ָה�ָד� ִמ� ָהע�ָל�) ד"�ב�ת פ(ל "ַר��ֵתינ  ז

 ְוִה7ֵה %>ָ&נ  . ה א ַעל ֶ�ָ�ָרא א�ת�ַהָ;ד�� ָ�ר ְ.ְוִה7ֵה "�ֵנא ִ%ְבָיכ�ל ְל

. ַיֲעקֹב 6ָ�ֶָצא ֵמֶה� ֶזהְו"�ֵנא ֶאת =ְבָרָה� ִיְצָחק ְו, ֱאלֵֹהינ ' ָ�ִני� לה
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ֲאֶ�ר ָ�ֶה� , ְ. ְוצֶֹרְ. ָ$ב�8ַ ֵה�ת ֶנֱאָחז�ת �Aֵ�ַ ִיְתָ�ַרְוִה7ֵה ָ%ל ַהְנָ�מ�

  :ִיְתָ@ֵאר ְוֵאיְ. ִ-ְ"ְנֵאה 

 

e¯¿Ó»‡¿Âַ�ִית ְ�ִני ָהי  �� ַצִ*יִקי� ַוֲחָכִמי� ) ב"ע' י�ָמא ַ*2 ט (ל" ַר��ֵתינ  ז

ְ$ד�ִלי� ְולֹא ֶנְחַרב ֶאָ&א ַ�ֲעו�� ִ"ְנ=ת ִח�7ָ ְולֹא ְנַתֲאֵרְ. ַהֵ;< ְולֹא 

�ר ָהֲעֵבר�ת ֵאינ� ע�ֵבר ,  ְולֹא ע�ד.ֶאָ&א ְלִסַ�ת ִ"ְנ=ת ִח�7ֶָנֱעַל� Aְ�ֶ

ל ֶרַגע   ְבָכ.ִהיא ָ-ִמיד, ת ִח�7ָ ַ�ֵ&בֲעֵליֶה� ֶאָ&א ִ�ְ�ָעָת� �ַבל ִ"ְנ=

ְו�ַהְבְ- ְלֵרֲעָ. ) ט"ח י"ְוִיְקָרא י( ִבB ל ִמְצו�ת ֲעֵ"ה , ע�ֵבר ַעל לֹא ִ-ְ"ָנא

ֶ�ֶ#ה ְ%ָלל ) ְקד�ִ�י�' כ פ"תו( ְולֹא ע�ד ֶאָ&א ֶ�ַעל ִמְצָוה ז� �ְמר  .ָ%מ�ָ.

ֶ�ה ְלָכל ַמֲעל�ָתיו ֶאָ&א  ְולֹא ָזָכה מֹ.ָרה ֶ�%>ָ&8 ְ-ל ָיה $ָ8�ָד�ל ֶ�ַ�-�

ִמְדָר� ַרָ�ה ְ�מ�ת  (ל"ֶ�ָהָיה א�ֵהב ְלִיְ"ָרֵאל  ִמְצַטֵער ְ�ָצָרָת� ְ%מ� ֶ��ְמר  ז

ְוַעָ-ה ִא� ִ-ָ?א ) ב"ב ל"ְ�מ�ת ל(ְוַעל ָ@ס ק , �ָת�לְבִס ְוָיֵרא ְ�,ַעל) א"פ

ֵכ� ָהָיה ָ�ק ל ְ%ָכל ִיְ"ָרֵאל ְ%מ� ֶ�ָ%ת ב ְוָל, י ָנאִנֵחַחBָאָת� ְוִא� =ִי� ְמ

  :ְוִיְז%ֹר ְיֵמי ע�ָל� מֶֹ�ה ַע��) א"ג י"ְיַ�ְעָיה ס(
  

‰»‡¿�ƒw«‰ ,הָמָרִהיא ְג�ְוַג� ִהיא י�ֵתר ָקָ�ה ִ%י מ�ֵרד , א ָלב�א ִליֵדי ִ"ְנ

 ְו�ְמר  .ֲחֵבר� י�ֵתר ִמֶ�7 ָבה ַלַעל ַהָ;ד�� ָ�ר ְ. ה א ָלָמה ִהְ�ִ@יַע ט�

ַהִ;ְנ�ה ְוַהַ-ֲאָוה ְוַהָ%ב�ד מ�ִציִאי� ֶאת ָה�ָד� ִמ� ) א"ד כ"�ב�ת פ (ל"ז

, ד ִ%י ָ%ל ָהִרא��ִני� לֹא ֶנֶעְנ�  ֶאָ&א ִ�ְ�ִביל ַהִ;ְנ�הַמְלֵצא  , ָהע�ָל�

ד ִמ� ָהע�ָל� ה א ַרְטִע� ַה�Aֵ ִיְתָ�ֵרְ. ִנִ%י ִה7ֵה ַקִי� ַהְ�ַדֵ�ר ֶ@ה ֶאל ֶ@ה 

� ָעַבר ָ%ל א�ָת�  ְוַעל ְיֵדי ֵ%,יו ַעל ֶ�ִ;7ֵא ִלְתא�ָמת� ֶ�ל ֶהֶבלָת�יִעְרַזְו

 ִויַק7ְא  �� , ַוֲעֶ"ֶרת ַהAְָבִטי� לֹא ָ$ל  ְלִמְצַרִי� ֶאָ&א ַ�ֲעו��.ָהֲעֵבר�ת
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� ֶ�ָ%ל ַחְכֵמי ָעְבָרָי ְו. ַ�ֲעָ"ָרה ֲהר ֵגי ַמְלכ תֶעְנ�  ְוס�2 ס�2 ֶנ.ֶאָחיו

 .ְנ�ת� ִמַ�ְלֵכי ֵ�ית ָ*ִוד ִמ� ָהע�ָל� ְ�ִקדַרְטִנ*�ר� ְלָפָניו ְ%ִעְ"ֵבי ַהָ?ֶדה 

ַ$� ָ�א ל ְ�ִחיר ַה�Aֵ ְ%ֶב� ָ�ָנה ֶ�&ֹא ָטַע� ַטַע� ֵחְטא ְולֹא ָהָיה 

 ִמַ�ְלכ ת� דַרְטִנ ,)ב"ב ע"י�ָמא ַ*2 כ(ל " ת� � � *ִֹפי ְ%מ� ֶ��ְמר  זְ�ַמְלכ

ב ִעיר ַה%ֲֹהִני� ְוָגל  ִיְ"ָרֵאל ְ�ַיד � ְוֶנֶהְרג  נ,ְוֶנֱהַרג ה א  ְ�לֶֹ�ת ָ�ָניו

 ,תַיְל ְ�ִעְנַי� ָ$ ְוַה%ֹל ַעל ֶ�ִ;7ֵא ְלָדִוד.י� ְוֶנְחַרב ִמְ�ַ%� ִ�ילֹהְ@ִלְ�ִ-

 :ִעְוִעי�ָסָרה ֵמָעָליו ר ַח ַה;ֶֹד� ְוָנָחה ָעָליו ר ַח 

 

¿ÂÔÈ≈‡ ה ְ%מ� ֶ�ָ%ת ב�) ג"א י"ְיַ�ְעָיה י( ֶ�� ָ*ִוד ָ�א ַעד ֶ�- ַסר ַהִ;ְנ

ל   ְולֹא ע�ד ִ%י ֲאִפ&  ַמְלֲאֵכי ָמר�� ָנְפ.7ֵא ֶאת ְיה ָדהֶאְפַרִי� לֹא ְיַק

Aָָת� ַעל ֶזה ְ%מ� ֶ�ָ%ת ב ְ�ִפְרֵקי ְ*ַרִ�י ֱאִליֶעֶזר  ַעל ) ד"יF ג"ֶ@ֶרק י(ִמְ;ד>

ל ֶ�ָהָיה ָ$ד�ל ִמ� ַהְ?ָרִפי� ֶ�ֵאי� ָלֶה� ַרק ֵ�� ְ%ָנַפִי� ְוה א "סמא

יל ִקְנ�ה ַעל  ִ�ְ�ִב ְוֶנֱעַקר ִמ� ַהְ;ד>Aָה,ָהי  ל� ְ�ֵ-י� ֶעְ"ֵרה ְ%ָנַפִי�

� ַעל 7ִ�ְֶתַק7ְא   ִמ� ָהע�ָלד ְרְטל ִנ"א ועזא" ְוֵכ� ַה7ְִפיִלי� עז.ָה�ָד�

 ְוָלֵכ� ָרא י ָל�ָד� .י�יִבִקְר ְוָכל ִמי �6ֵ�ֶ �� ִקְנ�ה ַעְצמ�ָתיו ַמ.ְ��ָד�

ֵמִהֵ&ל ַהָ#ֵק� ִ%י לֹא ט�ב ה א , ִלְהי�ת ָ"ֵמַח ְ�ֶחְלק� =2 ִא� ְמַעט ה א

ת ָדר ֶ�� ְ@ָזָעְלאי ְוַרִ�י ֶאַעְלא ְוַרִ�י ְיה ָדה ַ�ר ִאָס�א ֶ�� *יָנִנְוַרִ�י ֲח

  :ְוז ָלָת�

  

‰»c¿Ó∆Á«‰ ,ה�ְמ <Bה ִליֵדי , =ב ַה�ִ%י ִהיא ְמִבי�ה ְלִ"ְנ�ה ְוִקְנ�ה  ְמִבי

ִ*ְ�ר�ת ְוִהיא ָהֲעִ"יִרית ֶ�ַ�ֲעֶ"ֶרת ַה .ב ַעת ֶ�ֶקר ְוִליֵדי ְרִציָחהֶ$ֶזל  ְ�

ְיַ�ְעָיה ( ְ%ֵעי� ַה7ָָח� 7ֶ�ֱֶאָמר �� , ִ%י ֵעינ� לֹא ִ-ְ"ַ�ע עֶֹ�ר.ְ�ק ָלה ְ%כ>ָ&�
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ל ְלה�� ִאי� ַרע ַעִי� ִנְבַה) ב"ח כ"ִמְ�ֵלי כ(  ְכִתיב .ְוָנָח� ָעָפר ַלְחמ�) ה"ה כ"ס

ל ַהַ-ֲאָוה מ�ִצי�ה ֶאת ָה�ָד� ִמ� ָהע�ָל� ִ%י "ר  ַר��ֵתינ  ז ְו�ְמ.'ְוג�

ְוה א %�ֵפר ַ�ַהְ�ָ$ָחה ,  ֵמֵעֶסק ַה-�ָרה  ִמִ;6 � ִמGְִוֶתיָה�תיָדִרְטַמ

ל "  ְכמ� ֶ��ְמר  ז.ְ.ָ�ַרֶ�ֵאינ� ַמֲאִמי� ֶ�ַה%ֹל ַעל ְיֵדי ַהְ�ָ$ַחת ַה�Aֵ ִיְת

ָ%ל ִמי �6ֵ�ֶ ל� ַ@ת ְ�ַס&� ְוא�ֵמר ַמה אַֹכל ְלָמָחר ָהֵרי ֶזה ) ב"ח ע"ס�ָטה ַ*2 מ(

ִמי ָ$ַר� , ִ%י ִמי ַ�ז ְלי�� ְקַט�7ת) 'ְזַכְרָיה ד( ְוָעָליו �ַמר ,ִמְ;ַט7ֵי ֲאָמָנה

ְלָחָנ� ֶלָעִתיד ָלב�א   :ת ֲאָמָנה ֶ�ָהְיָתה ָ�ֶה�ַקְטנ , ַלGִַ*יִקי� 6ִ�ְֶתַ�ְזֵ�ז �>

 

Ï«·»‡ ח�� ֵאי� ַמֲעָלה ָ%מ�ה   ְכמ� ֶ�ָ%ת בBָ�ְִ�ֵרי ָ%ל ) ב"י' ְ-ִהִ&י� ב( ַה=

) 'ז ז"ִיְרְמָיה י(  ְכִתיב .� ֱאל8ַֹ ָיכ�ל  ַמְ�ִ$יַחִ%י ַמֲאִמי� �6ֵ�ֶ ָ�ע�ָל, ח�ֵסי ��

ְבָטח ה א ֶ�&ֹא , ִמְבָטח�' ְוָהָיה ה' ִיְבַטח בהָ�ר ְ. ַהֶ$ֶבר ֲאֶ�ר   מ>

ְיָהְבָ. ְוה א ' ַהְ�ֵלְ. ַעל ה) ג"ה נ"ְ-ִהִ&י� נ (ֶיְחְסר  ְמז�נ�ָתיו ְ%מ� ֶ�ָ%ת ב

Hְָוע�ד ִ%י .� ִ@ְק@ ק  ִבְתַנאי 6ִ�ְֶהֶיה ֶ�ֱאֶמת  ְבָכל ִל�� ְ�ִלי � .ְיַכְלֶ%ְל 

  :ַיֲעסֹק ַ�-�ָרה  ַבִ�ְצו�ת ְ�ָכל ִל�� ְ�ִלי ִהְרה ר ְ%ָלל' י�ת� ��ֵטַח בהִ�ְה

  

«̇Â¬‡«zי ִ�ְהי�ת� ַ$ְרְ$ָר� ָיב�א , ָרָעה ִמָ%ל ַה7ְִזָ%ִרי� ְלֵעיל,  ַהַ-ֲענ ִגי�%ִ

ו ָ"ֵע ְוד�ֶמה ְל.ְוִקְנ�ה, ְנ=ת ַהְ�ִר�6תִ", ְ�ב ַעת ֶ�ֶקר, ִליֵדי ֶחְמָ*ה ְוֶגֶזל

ְוַ"ְמָ- ַסִ%י� ) 'ג ב"ִמְ�ֵלי כ( ְוָעָליו ֶנֱאָמר .ִני ָנאִהְלִעיֵט) 'ה ל"ְ�ֵראִ�ית כ(7ֶ�ֱֶאָמר �� 

ִ%י ַעל ְיֵדי ֵ%� ֹיאַכל ְנֵבל�ת  ְטֵרפ�ת ְוָכל , ֶעָ. ִא� ַ�ַעל ֶנֶפ� =ָ-ה�ְ�ל

ג "ִמְ�ֵלי י ( ְכִתיב, ָ%ל ֲעַמל ָה�ָד� ְלִפיה ) 'ז' קֶֹהֶלת ו(יב   ְכִת.ֲאָכל�ת ֲאס ר�תַמ

, � ְוִיְבַעטר  �ְוִיְ�ַמ� ְי) ו"ב ט"ְ*ָבִרי� ל( ְכִתיב ,  ֶבֶט� ְרָ�ִעי� ֶ-ְחַסר) ה"כ
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ָ%ת ב ְ%מ� ֶ��ַמר ַה, ְ.יא� ְלַכֵח� �Aֵ�ַ ִיְתָ�ַרְוִיBֹ� ֱאל8ַֹ ָעָ"ה  ִ%י ְמִב

ר�ת ֵאי� י ְוַעל ָ%ל ָהֲעֵב.'ִכַחְ�ִ-י ְו�ַמְרִ-י ִמי הֶ@� ֶאְ"ַ�ע ְו) 'ט' ִמְ�ֵלי ל(

. ִנְסָקל, ר Aָ�ַר ַוֲחִצי ל�ג ַיִי�יֶמִטְרַהָ;ָט� ֶנֱעָנ�  ֶב� ס�ֵרר  מ�ֶרה ֶ��ַכל ַ-

ְנַהג ָהְרָ�ִעי� ֱאכֹל Aָ�ַר  ְ�ֵתה ַיִי� ִמ) א"א ע"ַ-ֲעִנית ַ*2 י(ל "ְו�ְמר  ַר��ֵתינ  ז

 ְו�ַמר .�ת מ ִא� ְיכ>ַ@ר ֶהָעו�� ַהֶ#ה ָלֶכ� ַעד ְ-) ד"ב י"ְיַ�ְעָיה כ (  ְכִתיב.'וכו

  :לֹא ִ-ְרִוי ְולֹא ֶ-ְחָטא) א"ט ע"ְ�ָרכ�ת כ(ֵאִל6ָה  ָזכ ר ְלט�ב ְלַרִ�י ְיה ָדה 

 

Ï»·¬‡@ֵ-ְַס�) ה"ג כ"ִמְ�ֵלי י(ק ַ�ֶהְכֵרִחי ִנְקָרא ַצִ*יק ְ%מ� ֶ��ַמר ַהָ%ת ב  ַהִ

7ֵיִתי ) א"ט ע"ְ-ִהִ&י� קי( ְוָדִוד �ַמר .ִ*יק א�ֵכל ְל"ַֹבע ַנְפ��ַצ ט�ב ִלי ִ%י ע>

ֶ;יָ. ֶלֶח� י ְוָנַת� ִל) 'ח כ"ְ�ֵראִ�ית כ( ְולֹא ָ�=ל ַיֲעקֹב ֶאָ&א .ְלַמַע� ֶאְלַמד ח>

ט 6ֵַו' ִיָ?"ָכר ֲחמ�ר ָ$ֵר� וכו) ד"ט י"ְ�ֵראִ�ית מ(  ְכִתיב .ֶלֱאכֹל  ֶבֶגד ִלְל�ֹ�

ַ@ת , ָ%ְ. ִהיא ַ*ְר8%ָ ֶ�ל -�ָרה) 'ו ִמְ�ָנה ד"�ב�ת פ(ל "ְו�ְמר  ז. ִ�ְכמ� ִלְס�ֹל

ה ְוט�ב ְלָ. ָלע�ָל� ע�ָל� ַהֶ# א� ָעִ"יָת ֵ%� =ְ�ֶריָ. ָ�,'ְ�ֶמַלח -ֹאַכל וכו

ֵאי� ַה-�ָרה ִמְתַק6ֶֶמת ֶאָ&א ְ�ִמי ֶ�ֵ�ִמית ) א"ג ע"ְ�ָרכ�ת ס(ל " ְו�ְמר  ז.ַהָ�א

. ַמְרֶ�ה ָ�ָ"ר ַמְרֶ�ה ִרָ�ה) 'ב ִמְ�ָנה ז"�ב�ת פ (ל"ְו�ְמר  ז. ַעְצמ� ָעֶליָה

ְלע�ָל� ִיְרֶאה �ָד� ְ%ִא&  ָקד�� ְ�ת�ְ. ) א"ית ַ*2 יַ-ֲעִנ(ל "ְו�ְמר  ַר��ֵתינ  ז

ה " ְולֹא ָזָכה מֶֹ�ה ַרֵ�ינ  ע.ְ�ִקְרְ�ָ. ָקד��) 'ב ט"ה�ֵ�ַע י(ֵמָעיו 7ֶ�ֱֶאָמר 

ְולֹא ָעָלה , ְלַקֵ�ל ַה-�ָרה ַעד ֶ�ִהְתַע7ָה =ְרָ�ִעי� י�� ְו=ְרָ�ִעי� ַלְיָלה

, כ ר ְלט�ב ַלָ�ר�� ַעד ֶ�ִהְתַע7ָה =ְרָ�ִעי� י�� ְו=ְרָ�ִעי� ַלְיָלהֵאִל6ָה  ָז

ר ְוַרִ�י ֲעִקיָבא ְוַרִ�י ִיְ�ָמֵעאל ְלָכל א�ָת8 ַהָחְכָמה ָזָעְלְולֹא ָזָכה ַרִ�י ֶא

 ִמיֵני ס ַעד ֲאֶ�ר ִהְתַע7  ָיִמי� ַרִ�י� ְ�ָכל"ֵדְרַ@ְוַה7ְב �ה ַ�ֲעִל6ָָת� ַל

ְוֶיְחַ%� ) א"י' ה' ְמָלִכי� א(ה 7ֶ�ֱֶאָמר �� מְֹ�לְֹולֹא ָזָכה . ִס$ ִפי�  ְפִרי� ת
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ְ%מ� ֶ��ְמר  , ִמָ%ל ָה�ָד� ַעד ֶ�ִהְתַע7ָה =ְרָ�ִעי� י�� ְו=ְרָ�ִעי� ַלְיָלה

  :� ַרָ�ִתי"ֶ�ל ִמְ�ֵלי ֶ�ִהיא מ' ַעל מ
  

¯∆Ù≈Ò¿·e ַמר ) א"א ע"א ַ*2 י"ח( ַה#ַֹהר�

ַרִ�י ִ�ְמע�� ַ�ר י�ַחאי ְלַרִ�י 

ָמֵלא  ְ*ג ֵפי8 ִ@יְנָחס ַ%ד ַחְזֵיי8

ֲחל ִדי� ְ�ֵצאת� ִמ� ַהְ�ָעָרה ִא&  

. לֹא ֲחִמיַתִני ְ�ַכְ. לֹא ָהִייִתי ְ�ַכְ.

) א"א ע"קמ( ְבָפָרַ�ת ְ-ר ָמה 

 ָלא ִאְתַמְ�כ $ ֵפיה�� ְדַצִדיַקָייא ְ*

ָ�ַהִאי ָעְלָמא ָ�ַתר ֲהָנא�ת ְ*ַהִהיא 

ר ַח  ֲעַלְייה  לֹא ָ�ְלָטא, ְקִלָ@ה

 ְ*ֵכיָו� ְ*ָלא ִאְתַע7ְג , ְמָסֳאָבא ְ%ַלל

   ָ�ַהִאי ָעְלָמא ֶאָ&א ִמַ-ֲענ ֵגי ְ*ִמְצָוה

אמר רבי שמעו� ב� יוחאי לרבי פנחס : תרגו�

, לא פצעי� בצאתו מ� המערהכאשר ראה שגופו מ

ובפרשת . לא הייתי כ., אילו לא ראיתני בכ.

ז "גופ� של הצדיקי� שלא נמשכו בעוה, תרומה

לא שולטת עליה� רוח , אחר הנאות דאותה קליפה

ז "לפי שמאחר ולא התענגו בעוה, טומאה כלל

אלא מתענוגי מצוה שבתות וחגי� אותו רוח 

יו� שלא כ, טומאה לא יכול לשלוט עליה� כלל

וא� נהנה משלו בימות החול . נהנו משלו כלו�

  :עליו נאמר וזרתי פרש על פניכ�

  

ְ%ָלל ֵ%יָו�  ַ�ָ�ִתי� ְוַחִ$י� ַהה א ר ַח ְמָסֳאָבא לֹא ָיכ�ל ְלַ�ְ&ָט�ה ֲעַלְייה 

  ְדח�ל ֲעֵלי8ְ�י�ִמי� ְוִאי ִאְתַה7ִי ִמִ*יֵלי8, ְ%ל � ִמִ*יֵלי8 ְ*ָלא ִאְתַע7ְג 

לֹא ) ו"ר פכ"א(ְוַת7ָא ְ*ֵבי ֵאִל6ָה  . ְוָזִריִתי ֶ@ֶר� ַעל ְ@ֵניֶכ�) 'ג' ַמְל�ִכי ב(ר ִאְ-ַמ

ְיַבֵ;� ַרֲחִמי� ַעל ֲאִכיָלה  ְ�ִת6ָה ְיֵתיָרה ֶ�&ֹא ָ-בֹא  ,ָזָכה �ָד� ְלת�ָרה

  :ְלת�ְ. ֵמָעיו

  

‰»̄»̄¿O«‰ָד� ִליֵדי ַהַ$ֲאָוה  ְוַהָ%ב�ד ִהיא ָק�ָ�ה ְמאֹד ִ%י ִהיא ְמִבי�ה ָל

ה ַעל ַה�Gִ ר ֶ�&ֹא יָרֵתְוַעל ְיֵדי ֵ%� ָיִטיל ֵאיָמה ְי. ֶ�ִהיא ַהָ;ָ�ה ִמ%>ָ&�
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, ְלֵ�� ָ�ַמִי� ֲאֶ�ר ס�פ� ֶנֱעַקר ִמ� ָהע�ָל� ְוַזְרע� לֹא ַיְצִליַח =ֲחָריו ְ%ָלל

� ֶהָחָכ� ָעְבָרָי ְכמ� ֶ�ָ�ִצינ  ִ�, (א"ַסְנֶהְדִרי� ַ*2 ק(ל "  ַר��ֵתינ  זְ%מ� ֶ��ְמר

ֵאי� ד ה א ְוַזְרע� ִמ� ָהע�ָל� ַהֶ#ה ְוַרְטַהָ$ד�ל ֶ�ַעל ְיֵדי ַ�ָ;ַ�ת ַהְ?ָרָרה ִנ

ֶ�&ֹא ָטַע� ְ%ֶב� ָ�ָנה ְ�ָמְלכ� '  ְוָ�א ל ְ�ִחיר ה.ל� ֵחֶלק ָלע�ָל� ַהָ�א

ְוס�פ� ִנְלַ%ד ַטַע� ֵחְטא ְוָהָיה ֶנְחָ�א ֶאל ַהֵ%ִלי� ��ֵרַח ִמ� ַהְ?ָרָרה 

ְוָרַד2 =ֲחֶריָה , ַ%ְ�ֵדִני ָנא ֶנֶגד ִזְקֵני ַעִ�י) 'ו ו"ט' ְ�מ ֵאל א( ְו�ַמר .ְ�ִרְ�ָ-8

  :7ִ%ְַזָ%ר ְלֵעיל ְ�ִמַ*ת ַהִ;ְנ�ה, ְוִאֵ�ד ַהְ�ל ָכה ְוֶנֱהַרג ה א  ְ�לֶֹ�ת ָ�ָניו
  

e¯¿Ó»‡¿Âב�ת פ(ל " ַר��ֵתינ  ז�ַהִ;ְנ�ה ְוַהַ-ֲאָוה ְוַהָ%ב�ד ) א"ד ִמְ�ָנה כ"

) א"ה ע"ְ�ָרכ�ת ַ*2 נ(ל " ְו�ְמר  ַר��ֵתינ  ז,מ�ִציִאי� ֶאת ָה�ָד� ִמ� ָהע�ָל�

.  ְ�ָעֶליָה ִ%י ִמִ�י�ת� ָלר � ְלָבב� ַעל ק�נ�ָהַרָ�נ ת ְמַקַ@ַחת ְוק�ֶבֶרת

ְלַמַע� ַיֲאִריְ. ָיִמי� ַעל ' ְלִבְלִ-י ר � ְלָבב� ְוג�) 'ז ז"ְ*ָבִרי� י(ְ%מ� ֶ�ָ%ת ב 

ה ָוַרב ַ%ד ֲה) ב"ע' ְוַסְנֶהְדִרי� ַ*2 ז, ב"ו ע"י�ָמא ַ*2 פ(ל "ְו�ְמר  ַר��ֵתינ  ז. ַמְמַלְכ-�

ְו�ְמר  . 'יק וכוֵפא ָנָלָטְקי ְלִאָ�ְפת ַנ�עְר �ַמר ִ�ֲהָוהא יָנִדיק ְלֵפָנ

א 7ָ ַרב ה ,)'א' ִמְ�ֵלי ו(ְ�ִני ִא� ָעַרְבָ- ְלֵרֲעָ. ) ז"ר ְ�מ�ת פכ"מד(ל "ַר��ֵתינ  ז

 ָ-ְ�ַק�נ, ָתֶריהַמה ְ%ִתיב ְ�,  ְ�ִמי ֶ�ִ�ְתַמ7ֶה ַ@ְרָנס ַעל ַה�Gִ רי8ָ@ַתר ֵל

ְוִא� ָלאו , ְ�ִאְמֵרי ִ@יָ. ִנְלַ%ְדָ- ְ�ִאְמֵרי ִ@יָ. ֲעֵ"ה זֹאת ֵאיפֹה ְ�ִני ְוִה7ֵָצל

 ְוֵאי� .'נ�ֵא2 ִאAָה ֲחַסר ֵלב ַמְ�ִחית ַנְפ�� ְוג�) ב"ָ�� ל(ָעָליו ְ%ִתיב 

ר ְ. ה א ֲאִני ָקד�� ֲאִני ָחִסיד �ַמר ַהָ;ד�� ָ�, ֵמַרֲחִמי� ָעָליו ְ�ֵגיִה7ֹ�

 ִא� ֵי� ְ�ָ. ָ%ל ַהִ�*�ת ָהֵא&  ַקֵ�ל ָעֶליָ. ְ"ָרָרה ְוִא� ָלאו =ל ,'וכו

ַנְפִ�י ' לֹא ָ$ַב8 ִלִ�י ְוג�' ה) 'א א"ְ-ִהִ&י� קל(ה �ַמר "ְוָדִוד ַהֶ�ֶלְ. ע. ְ-ַקֵ�ל

��  :ְ%ָגמ ל ֲעֵלי ִא
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Ô≈Î»Ïי ��ֵרַח ִמ� ַהְ?ָרָרה ַעד ָקֶצה ָה=ֲחר��  ְכמ� ֶ�ֶהֱאַרְכִ-י ְ�ִמַ*ת  ֱהֵו

א�  ַמיה ה ִא�ָ%ַז) א"ה ע"ג קס"ח( ְכמ� ֶ��ְמר  ְ�ֵסֶפר ַה#ַֹהר , ַהַ$ֲאָוה

ְ"ָרֵאל  ִמי ָלנ  ָ$ד�ל ִמ�ֶֹ�ה ַרָ�� ֶ�ל ָ%ל ִי, ִאי ָעְלָמא ָ�ַהי8ֵמְרר ַ$ֵעְז=ְ*

) ג"י' ְ�מ�ת ד(5ֵ�ֵֶרב ִע� ַהָ;ד�� ָ�ר ְ. ה א ִ�ְבַעת ָיִמי� ְולֹא ָרָצה ְו�ַמר 

ְוָעָ"ה , ְ�מֶֹ�ה' ְוִיַחר =2 ה) ד"ָ�� י(ְ�ַלח ָנא ְ�ַיד ִ-ְ�ַלח ַעד 7ֶ�ֱֶאַמר �� 

ְו=ַחר ָ%ְ. ִנְתַרGָה ) ג"ה פְ�מ�ת ַרָ�(ל "�� ר�ֵ�� ְ%מ� ֶ��ְמר  ַר��ֵתינ  ז

ִ%י ָ%ל .  ְלס�2 ֶנֱעַנ� ַ�ֲעב ָר� ְ�ֵמי ְמִריָבה ְולֹא ה�ִעיל  ל� ָ%ל ְזכ>�6ָתיו

 ִ%י ה א �ֵניָעַהִ�ְ"ָ-ֵרר ַעל ַה�Gִ ר ֲאִפ&  ְלֵ�� ָ�ַמִי� ְ%מֶֹ�ה ס�פ� ֵל

ַעל ) ג"א יָקיְסִסְפִרי ְ*ָבִרי� ִ@ (ל"�ְמר  ַר��ֵתינ  זָעֵרב ַעל ָ%ל ַמֲעֵ"יֶה� ְ%מ� ֶ�

י ָ%מ�נ  ֶ�ַחס ְוָ�ל�� לֹא ִ-ְהֶיה ֵמְתַיַקל ְוחֶֹמר ְל. ַוֲאִ"יֵמ� ְ�ָראֵ�יֶכ�

  :ָלנ  ְ-ק ָמה

  

ְלִמי ֲחִגיָגה ְיר ַ� (ל"ָיַדְעָ- ַמה ֶ��ְמר  ַר��ֵתינ  ז.  ַמֲעָ"יו ַלְ�ִר�6תהֹוָר�ת

ִעְנַי� א�ָת8 ָהִאAָה ֶ�ָהְיָתה ֶנֱעֶנֶ�ת ְ�ֵגיִה7ֹ� ַעל ֶ�ָהְיָתה ְמַסֶ@ֶרת ) א"פ

ְולֹא ַ*י ֶ�ֵאינ� ְמַקֵ�ל ָ"ָכר ֶאָ&א 7ִ�ֶ*�� . 'ַלֲחֶבְרָ-8 ַה��6 ִהְתַע7ֵיִתי וכו

ַמֲעָ"יו ְ%ָלל ְלֵ�� ָ�ַמִי� ְוה א ְ�ֵגיִה7ֹ� ִ%י ֲהֵרי ְמַגֶ&ה ַ*ְע-� ֶ�ֵאי� 

ְו�ְמר  ַר��ֵתינ  , יִאָזָ@ר � ִק, יִפְקָ@ר � ִנ) ב"ב ע"ס�ָטה כ (ִמְכָלל ַהְ@ר ִ�י�

ְלע�ָל� ְיֵהא �ָד� ְיֵרא ָ�ַמִי� ְ�ֵסֶתר ְוִיְהי  ָ%ל ְ*ָרָכיו ) א"ֵאִל6ָה  ַרָ�א פכ (ל"ז

� ָיכ�ל �ָד� 6ֵ�ֶָעֶ"ה ָ%ל ְ*ָרָכיו ְלֵ�� ָ�ַמִי� ְולֹא ְיָפֵר� ְלֵ�� ָ�ַמִי� ְוִא

ְ"ָכר� ָ%פ ל  ְמכ>ָ@ל ִמְ@ֵני ֶ�ְ%ב�ד ֱאלִֹהי� , ַלְ�ִר�6ת ֲאִפ&  ֶאָחד ֵמֶה�

  :ַהְסֵ-ר ָ*ָבר
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È ƒLÈƒÓ¬Á«‰ ¯«Ú«M«‰:  
…̇Â¯eÒ¬‡»‰ …̇ÂcƒÓ¿a:  

  
Ô…ÂL¿Ïי( ל" ָהַרע �ְמר� ַר��ֵתינ� ז ��ַ �ֶ"ָ#ָ"ה ֵמֲעב�ָדה ָזָרה  )ב"ד ע"ֲעָרִכי

ְו�ְמר� , ָ�ִמי( ֶ"ֵה� ַהֲחמ�ר�ת ִמָ)ל ָהֲעֵבר�תִ'&�י ֲעָרי�ת �ְ"ִפיכ�ת 

 ָ)ל ַהְ/ַסֵ-ר ְל"�� ָהַרע )�ֵפר ָ�ִעָ#ר ְ)מ� ֶ"ָ)ת�ב )ב"ו ע"ָ"( ט( ל"ַר��ֵתינ� ז

  : ֲאֶ"ר �ְמר� ִלְל"�ֵננ� ַנְגִ�יר 2ְָפֵתינ� ִא0ָנ� ִמי �ד�� ָלנ�)'ב ה"0ְִהִ&י( י(
  

¿̄˙eÏÈƒÎֵעֶד �� ה�ֵרג ְ"ל�ָ"ה ְוָ"ק�ל ִ)ְ"ִפיכ�ת ָ�ִמי( ְוֵאינ� ִנְכָנס ְ�ַג ,

. לֹא ָרַגל ַעל ְל"�נ�' ִמי ָיג�ר ְ�אָֹהֶלי5ָ ְוג� )'ו א"0ְִהִ&י( ט( ְ)מ� ֶ"ָ)ת�ב

�ִמְ-ֵני ָהְרִכיל�ת , ְוִהֵ;ה ��ֵאג ָהֱאד�ִמי 9ִ�יר ָהר�ִעי( רֹא" ַה8ְַנֶהְדִרי

ת 9ְנֵ"י נ�ב ִעיר ִנְטַרד ִמ� ָהע�ָל( ַהָ�א ְוִנְכַרת ַ�ֲחִצי ָיָמיו ְוָגַר( ֲהִריַג

  : ַה)ֲֹהִני( �ִמיַתת ָ"א�ל �ָבָניו �ְבֵני ֵ�ית�

  

«̇�»a¿Ï«‰)ֲחֵבר�, �ְמַכֶ;ה ֵ"( ַרע ַלֲחֵבר�,  ָ-ִני �, ְוַהִ/ְתַ)ֵ�ד ִ�ְקל�

ְוֵה( ִ�ְכַלל : י�ְרִדי� ַלֵ'יִה;ֹ( ְוֵאיָנ( ע�ִלי( ְוֵאי� ָלֶה( ֵחֶלק ָלע�ָל( ַהָ�א

 )ב"ח ע"מ ַ�� נ"ב( ל ְ�ֶפֶרק ַהָ=ָהב"ְ)מ� ֶ"�ְמר� ַר��ֵתינ� ז, לֹא 0ְִרַצח

  :ְ��ִזיל ס�ְמָקא ְו�0ִי ִחְוָרא, ְ�ַמֲעָרָבא ְ�ַמאי ְזִהיְרי ְטֵ-י

  

e�»̂È≈Ï˙ִהיא 9ַחת ֵמ9ְרַ�ע ִ)�0ת ֶ"ֵאיָנ( ְמַקְ�ל�ת ְ-ֵני ְ"ִכיָנה  ,

, ָ)ל ַהִ/ְתל�ֵצ< נ�ֵפל ַ�ֵ'יִה;ֹ( )ב"ח ע"ֲעב�ָדה ָזָרה ַ�� י( ל"�ֵתינ� זְו�ְמר� ַר�

ֲאִפ&� ָיַ"ב ָ�ֵטל ֲהֵרי ֶזה מ�ַ"ב  )'ג ִמְ"ָנה ב"�ב�ת פ( ל"ְו�ְמר� ַר��ֵתינ� ז
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 ַ�ֲעַצת 9ְ"ֵרי ָהִאי" ֲאֶ"ר לֹא ָהַל5ְ )'א' 0ְִהִ&י( א( ֵלִצי( �ְכמ� ֶ"ָ)ת�ב

ֶחְפצ� ' ְרָ"ִעי( �ְבמ�ָ"ב ֵלִצי( לֹא ָיַ"ב ְוָסִמי5ְ ֵלי? ִ)י ִא( ְ�ת�ַרת ה

לֹא ֵ)� ' ַמה ְ)ִתיב ְ�ָתֵרי? ְוָהָיה ְ)ֵע< ָ"ת�ל ַעל ַ-ְלֵגי ַמִי( ְוג�', ְוג�

ְ�ָכל י�( ַ�ת ק�ל  )'ו ִמְ"ָנה ב"�ב�ת פ( ל"ְו�ְמר� ַר��ֵתינ� ז', ָהְרָ"ִעי( ְוג�

י�ֵצאת ְוא�ֶמֶרת א�י ָלֶה( ַלְ�ִר@�ת ֵמֶעְל��ָנ? ֶ"ל �0ָרה ֶ"ָ)ל ִמי ֶ"ֵאינ� 

ְו�ְמר� ַר��ֵתינ� . ְרצ�נ� ל�ַמר ְמנBֶ�ה ַלAַָמִי(, ע�ֵסק �0�ַָרה ִנְקָרא ָנז��

 ִהָ)ֵרת 0ִָ)ֵרת )א"ו ל"ַ�ִ/ְדָ�ר ט( 'ִ�ָ=ה ְוג�' הִ)י ְ�ַבר  )ב"ט ע"ַסְנֶהְדִרי� ַ�� ל( ל"ז

ֶ"ֶאְפָ"ר ל� ַלֲעסֹק  ַרִ�י ְנֶחְמָיה א�ֵמר ֶזה ָ)ל ִמי', ַהֶ;ֶפ" ַהִהיא ְוג�

ְו�ַמר ַרב ָ)ל ַה-�ֵר" ִמִ�ְבֵרי �0ָרה ְוע�ֵסק ְ�ִדְבֵרי , �0�ַָרה ְוֵאינ� ע�ֵסק

ְוָכל ִמי ֶ"ַ/ְרֶ-ה ַעְצמ� ִמְדְ�ֵרי �0ָרה נ�ֵפל , ת�ְלַכ2ִיָחה ֵא" א�

ַה#�ְטִפי(  )'ד' ִא@�ב ל( ַ�ֵ'יִה;ֹ( �ַמֲאִכיִלי( א�ת� ַ'ֲחֵלי ְרָתִמי( ֶ"ֶ;ֱאַמר

ה ַהְ/ַפֶ;ה ִל�� ְלַבCָָל )ה"ג מ"�ב�ת פ( ל"ְו�ְמר� ַר��ֵתינ� ז, ַמ&�ַח ֲעֵלי 2ִיַח

  :'ַרק ִהAֵָמר ְל5ָ ְוג� )'ט' ְ�ָבִרי( ד( ֲהֵרי ֶזה ִמְתַחֵ@ב ְ�ַנְפ"� ֶ"ֶ;ֱאָמר
  

e¯¿Ó»‡¿Âז( ל" ַר��ֵתינ� ז ��ַ � 0ְִחַ&ת ִ�ינ� ֶ"ל �ָד( ֶאָ&א ַעל  )א"ע' ַסְנֶהְדִרי

ַע א( �ְכִתיב, ית ָמד�� -�ֵטר ַמִי( ֵראִ")ד"ז י"ִמְ"ֵלי י( ִ�ְבֵרי �0ָרה ֶ"ֶ;ֱאָמר B"ְיה� '

, ְוָכל ֶרַגע,  ְוָהִגיָת �� י�ָמ( ָוַלְיָלה ִ)י �ז 0ְַצִליַח ֶאת ַ�ְרְ)5ָ ְו�ז 2ְ0ִַ)יל)'ח

ְוֶחְסר�� לֹא  )ו"ט' קֶֹהֶלת א( ְוי�( ֶ"�ָד( ָ�ֵטל ִמְדְ�ֵרי �0ָרה ָעָליו ֶנֱאָמר, ָ"ָעה

ֵא&� ְ�ָבִרי( ֶ"�ָד(  )'א ִמְ"ָנה א"ֵ-�ה פ( ל"�ְמר� ַר��ֵתינ� זְו, י�ַכל ְלִהָ/נ�ת

ע�2ֶה א�ָת( א�ֵכל ִמֵ-ר�ֵתיֶה( ְ�ע�ָל( ַהֶ=ה ְוַהֶ#ֶר� ַקֶ@ֶמת ל� ָלע�ָל( 

ְולֹא ע�ד ֶאָ&א ֶ"ָהע�ֵסק ְ�ַתְלמ�ד , ְוַתְלמ�ד �0ָרה ְ)ֶנֶגד )Bָ&(' ַהָ�א וכו

  :�ָרה ָ-ט�ר ִמָ)ל ַהִ/ְצו�ת ֶ"ִהיא ְ"ק�ָלה ְ)ָכל ַהִ/ְצו�ת0



 סח קדושה   'שער ה' חלק ב   שערי

‡»p«̇¿Â9ְ"ֵרי �ָד( ֶ"ֵ/2ִי( )ב"ע' ֲעב�ָדה ָזָרה ַ�� ה(  ְ�ֵבי ֵאִלָ@ה� ָזכ�ר ְלט�ב 

ְ�ָכל ַעְצמ� ַ)�Aר ָלעֹל ְוַכֲחמ�ר ְלַמְשֹא�י ְוי�ֵ"ב ְוק�ֵרא ְו"�ֶנה �0�ַָרה 

ְוִא( ַה@�ֵ"ב ָ�ֵטל ֶנֱעָנ" ָ)ל , י�( 0ִָמיד �ִמָ@ד ר�ַח ַה#ֶֹד" "�ָרה ָעָליו

  :ַקל ְוחֶֹמר ְלִמי ֶ"ִ/ְתל�ֵצ< ַמָ/", ָ)5ְ
  

‰»ÁÈƒNי ֲהֵרי ֲאִפ&� ָיַ"ב ָ�ֵטל ,  ְ�ֵטָלה '�ֶרֶמת ִליֵדי ֲעֵבר�ת ְ'ד�ל�ת(ִ

ַ)ִ;ְזָ)ר ְלֵעיל ְ�ִעְנַי� , ֵלִצי( ְוֶנֱעָנ" ֳעָנִ"י( ְ'ד�ִלי(ֲהֵרי ֶזה מ�ַ"ב 

ְולֹא ע�ד ֶ"ֵ/ִביא , ִמָ)ל ֶ"ֵ)� ַהEָח 2ִיח�ת ְ�ֵטל�ת ְ�פַֹעל, ַהֵ&יָצנ�ת

ְו�ְמר� : ִליֵדי ְל"�� ָהַרע �ְרִכיל�ת ְוֵליָצנ�ת �ְמַסֵ-ר ִ�ְגנ�ת ֲחֵבר�

 ַהEָח 2ִיָחה ְ�ֵטָלה ע�ֵבר ַ�ֲע2ֵה ֶ"ֶ;ֱאָמר )ב"ט ע"י�ָמא ַ�� י( ל" זַר��ֵתינ�

ֶ�� ַזַ)אי, ְוִדַ�ְר0ָ ָ�( )'ז' ְ�ָבִרי( ו( � ְוַעל )א"ח ע"סBָ)ה ַ�� כ( ְו�ְמר� ַעל ַרָ�� י�ָחָנ

�ִ&י Bז"א מי"�ב�ת פ( ל"נ� זְו�ְמר� ַר��ֵתי, ַרב ֶ"ִ/ְ@ֵמיֶה( לֹא 2ָח� 2ִיַחת ח( 

ֵיֵ"ב ָ�ָדד ְוִי�ֹ(  )ח"כ 'ִמיָכה ג( �ְכִתיב, לֹא ָמָצאִתי ַל'�� ט�ב ֶאָ&א ְ"ִתיָקה

ְו�ְמר� ,  ָמֶות ְוַחִ@י( ְ�ַיד ָל"��)א"ח כ"ִמְ"ֵלי י( �ְכִתיב, ִי0ֵ� ֶ�ָעָפר ִ-יה�

' קֶֹהֶלת ה( ְו�ַמר ְ"לֹמֹה, ָחְכָמה ְ"ִתיָקה ְסָיג ַל)ג"ג מי"�ב�ת פ( ל"ַר��ֵתינ� ז

 9ל 0ְַבֵהל ַעל ִ-י5ָ ְוִל5ָ�ְ 9ל ְיַמֵהר ְלה�ִציא ָ�ָבר ִלְפֵני ָהֱאלִֹהי( ִ)י )'א

  :ָהֱאלִֹהי( Aָ�ַַמִי( ְו0ָ9ה ַעל ָה�ֶר< ַעל ֵ)� ִיְהי� ְ�ָבֶרי5ָ ְמַעCִי(
  

e¯¿Ó»‡¿Âל" ַר��ֵתינ� ז )&ִ Bפח ��ַ �ְמָנ( ֵאֶל( ֶצֶדק 0ְַדְ�ר��)ט"י Bח"0ְִהִ&י( נ(  ַהא( 

ָ/נ�ת� ֶ"ל �ָד( ָ�ע�ָל( ַהֶ=ה ָי2ִי( ַעְצמ� ִאֵ&( Bְו�ְמר� ַר��ֵתינ� , ַמה א

 ִ)י ִהֵ;ה )'ָעמ�ס ד(  ַרִ�י ַ)ד ֲהָוה ָמֵטי ְלַהאי ְקָרא ֲהָוה ָ�ִכי)א"ג ע"ֲחִגיָגה כ( ל"ז

ֲאִפ&� 2ִיָחה ַקָ&ה , ֵצר ָהִרי( �ב�ֵרא ר�ַח �ַמִ'יד ָל�ָד( ַמה 2ִיח�י�
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ֶ"�ָד( ְמִ"יַח ִע( ִאְ"�0 ַוֲאִפ&� ְ�ָבִרי( ֶ"ֵאי� ָ�ֶה( ַמָ/" ֵה( ִנְכ0ִָבי( 

  :ַעל ִ-ְנָקס� ֶ"ל �ָד( ְוק�ְרִאי( ְלָפָניו ִ�ְ"ַעת ִמיָתת�
  

e¯¿Ó»‡¿Âְוָהֲעָנָוה , ל ְ"ִתיָקת� ֶ"ל �ָד( ִמִ�י�ת� ִליֵדי ֲעָנָוה"�ֵתינ� ז ַר�

�ְבָ"ָעה ֶ"ֵאינ� ע�ֵסק ְ�ת�ָרה ִיְהֶיה ��ֵמ( , ִהיא רֹא" ְלִיְר9ת ָ"ַמִי(

�ַמְדִ�יק 2ְִפת�ָתיו ז� ַל=� ִ)ְ"0ֵי ֵרַחִי( ֶ"�Aְכב�ת ז� ַעל ז� ִמְפֵני 

Fִ"ֶ ֵאיָנ( ַמְסִ-יק�ת ָ�ֶ/ה ֶ"@�ִציא )&ָB( )ָתיו ֶ"ל �ָד�@ Bְדק�ָתיו �ְזכ

ְוָכל ָ)5ְ , 9ְ"ֵרי ִמי ֶ"ָ@2ִי( ַעְצמ� ִאֵ&( ְוֵחֵר" ִחֵ'ר ְוס�ָמא, 2ְ�ִָפָתיו

ֵכ� ָ�ִוד ה�א ְו, ָלָמה ְ)ֵדי ֶ"&ֹא ֶיְחָטא ִויַחֵ@ב ַעְצמ� ְוֶאת ֵאיָבָריו ַלֵ'יִה;ֹ(

  :ַוֲאִני ְ)ֵחֵר" לֹא ֶאְ"ַמע �ְכִאֵ&( לֹא ִיְפ0ַח ִ-יו )א"א י"0ְִהִ&י( ל( א�ֵמר

  

¯∆Ù≈Ò¿·eֵלית ָל5ְ ֶהֶבל  )א"ט ע"ב נ"ח(  ַה=ַֹהר

ְוָכל ִא;�� ִמִ&י� ְ�ִאְ"0ֵַ�ל , ְ�ֵלית ֵלי? ָקָלא

ְלָח Bְלפ �ָנא ְ�ה� ַ�ר ָנ" ְ�ַלאו ִאי;�

ְ�ק�ְדָ"א ְ�ִרי5ְ ה�א ַהִהיא ִמָ&ה ִאְתֲעֵביד 

ְוַכד ַנְפָקא , ִמָ;? ֶהֶבל �ְ"ָט9ת ְ�ַעְלָמא

ִנְ"ָמֵתי? ַהה�א ֶהֶבל ְמַגְלְ'ָלא ֵלי? 

ְוֶאת ֶנֶפ"  )ה"כ' ְ"מ�ֵאל א( ְוָדא ִאיה�, ְ�ַעְלָמא

ְו�ְמר� , עא�ְיֶבי5ָ ִיַקְ&ֶעָנ? ְ�ת�5ְ ַ)� ַהָ#ַל

ַוִתְלַ�" ֶאְס0ֵר ַמְלכ�ת  )ב"ג ע"ג קפ"ח( ָ"(

א�ִליְפָנא ָ)ל ַמא� ְדָנֵטיר -�ֵמי? ְוִליָ"ֵני? 

  :ָזִכי ְלִאְתַלָ�ָ"א ְ�ר�ַח ק�ְדָ"א

 אי� ל5 הבל שאי� לו קול Gתרגו( 

 �וכל אות� מילי( שמשתדל בה( ב

אד( שאינ( לעבודת הקדוש ברו5 

 מילה נעשה ממנה הבל הוא אותה

 יוצאת וכאשר, ומסתובבת בעול(

 נשמתו אותו הבל מגלגל אותו

וזה הוא מה שנאמר ואת . בעול(

. נפש אויב5 יקלענה בתו5 כ� הקלע

 ,ואמרו ש( ותלבש אסתר מלכות

ו ולשונו למדנו שכל מי ששומר פי

  :זוכה להתלבש ברוח הקודש



ע קדושה   'שער ה' חלק ב   שערי

Ï≈k«z¿Òƒn«‰ה ְ)מֶֹ"ה ָיד ְלָיד לֹא ְיַנֶ#ה ִמִ�יָנ? ֶ"ל  ַ�ֲעָרי�ת ֲאִפ&� ִיְהֶי

ְוס�פ� ַלְחטֹא ַ�ֲעָרי�ת �ְמָגֶרה ֵיֶצר ָהַרע ְ�ַעְצמ� ְוָיב�א ִליֵדי . ֵ'יִה;ֹ(

  :'ֶקִרי ֶהָחמ�ר ְ)מ� ֶ"ִ@ְתָ�ֵאר ְ�ַ"ַער ו

  

‰∆�¡‰∆p«‰ָהע�ָל( �ִמ �, ְתַחֵ@ב ְ�ַנְפ"� ִ�ְכב�ד ַה�0ָרה נ�ֵטל ַחָ@יו ִמ

 ֶ"ָהי� ַמְ"ִליִכי� א�ת� ַלְ@א�ר )א"ב ע"ְנָדִרי( ַ�� ס( �ַמֲע2ֶה ְ�ַרִ�י ַטְרפ�� י�ִכיַח

�ב�ת ( ל"ְ)מ� ֶ"�ְמר� ַר��ֵתינ� ז, ְלה�ְרג� ְולֹא ָרָצה ֵלָהנ�ת ִמִ�ְבֵרי �0ָרה

ֶ"ָ)ל ַהֶ;ֱהֶנה ', ַ'ֵ�ל ָ�ֶה( ְולֹא ַקְר�ֹ( וכו9ל 0ֲַע2ֵ( ֲעָטָרה ְלִהְת )ה"ד מ"פ

  :ִמְ)ב�ד �0ָרה נ�ֵטל ַחָ@יו ִמ� ָהע�ָל( ְוס�פ� י�ֵר" ֵ'יִה;ֹ(

 

¯∆̃∆M«‰ . ַהְ/ַדֵ�ר ְ"ָקִרי( )�ֵפר ֶ�ֱאלֵֹהי ִי2ְָרֵאל �מ�ֶדה ְ�ֵאל 9ֵחר

0ְִהִ&י( (  ר�ֶאה ְ-ֵני ְ"ִכיָנה ְ)מ� ֶ"ָ)ת�בְוה�א ִמַ)ת ֶ"ֵאינ�. ֶ"ה�א ֶ"ֶקר

ְוֵאינ� ִ�ְכַלל ִי2ְָרֵאל ֶ"ָ)ת�ב ,  ��ֵבר ְ"ָקִרי( לֹא ִי)�� ְלֶנֶגד ֵעיַני)'א ז"ק

ְוָיָמיו , ְ"ֵאִרית ִי2ְָרֵאל לֹא ַיֲע2� ַעְוָלה ְולֹא ְיַדְ�ר� ָ)ָזב )ג"י' ְצַפְנָיה ג( ָ�ֶה(

5ְ9 ַה��ֵבר ֱאֶמת ַמֲאִרי5ְ ָיִמי( ְ)מ� ֶ"�ְמר� ְ�ַמ8ֶֶכת , Fְִרי(ִמְתַק

� ַעל ַרב ַטְבי�ִמי ְ�ִא&� ֲה�� ְיָהֵבי ֵלי? ָ)ל ֲחָלָלא )א"ז ע"ַ�� צ( ַסְנֶהְדִרי

ִזְמָנא ֲחָדא ִאיְקַלע ְלַהה�א ֲאַתר . ְ�ָעְלָמא לֹא ֲהָוה ְמַ"ִ;י ְ�ִד��ֵרי?

ק�ְ"ָטא ְ"ֵמי? ְ�ָלא ֲה�� ְמֵ"נ� ְ�ִד��ָר( ְולֹא ֲהָוה ַמֵ@ית ִאיִני" ְ�ָלא ְ�

ְ�ָמט�ָתא ִמיָנ5ְ -�ק , �ְמר� ֵלי?, ְ"ִכיב� ֵלי? 0ְַר0ִי� ְ�ִני�' ִזְמֵני? וכו

� ְל"�ָנ( ַ�ֵ�ר  ִלְ/ד)'ד' ִיְרְמָיה ט( �ְכִתיב. ֵמָהָכא ְולֹא 0ְָגִרי ָבָנא מ�ָתָנא

ִא( ְ�ג�י ֲאֶ"ר ַ)ֶ=ה לֹא ' ַהַעל ֵאֶ&ה לֹא ֶאְפָקד ָ�( ְנא�( ה' ֶ"ֶקר ְוג�

ְולֹא ֶנֶעְנ"� ַהְ/ַרְ'ִלי( ְוד�ר ַהִ/ְדָ�ר ֶאָ&א ִמְ-ֵני ֵעד�ת . 0ְִתַנֵ#( ַנְפִ"י
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 ָ)ל ַהַ/ְחִלי� ְ�ִד��ר� ְ)ִא&� )א"ב ע"ַסְנֶהְדִרי� צ( ל"ְו�ְמר� ַר��ֵתינ� ז, ֶ"ֶקר

ֵעיַנִי( ' ְוג�' ֵ"" ֵהָ;ה 2ֵָנא ה )ז"ט' ִמְ"ֵלי ו( �ְכִתיב. ע�ֵבד ֲעב�ָדה ָזָרה

 ִמי ָהִאי" ֶהָחֵפ< )ד"0ְִהִ&י( ל( �ְכִתיב', ְל"�� ֶ"ֶקר ְוָיִפיַח ְ)ָזִבי( ְוג�, ָרמ�ת

ְ'ֲחִזי לֹא ִנְטַרד ֶאָ&א ִמְ-ֵני ֶ"Aִֵ#ר ְ�ֵ"( . ְנ5ָ ֵמַרעְנצֹר ְל"�' ַחִ@י( ְוג�

ר�ח� ֶ"ל ָנב�ת ִנְטַרד ִמְ/ִחיָצת� ַעל , 9ְמנ�� ִ)ֵ=ב ְלָתָמר ְוֶנֱהַרג. ֱאִליָ"ע

ֵצא , ֵצא' ִמי ְיַפ0ֶה ֶאת 9ְח�ב ְוג� )ב"כ' ְמָלִכי( א( ֶ"ִ�ֵ�ר ָ)ָזב ֶ"ֶ;ֱאַמר

ְו�ַמר ַרב ה�ָ;א לֹא ָ'ל� ִי2ְָרֵאל ֵמ9ְרָצ( ֶאָ&א ַעל ֶ"ָעְבר� , ִחיָצְת5ִָמְ/

ַ"ָ�ת ַ�� ( ל"ְו�ְמר� ַר��ֵתינ� ז.  ִמְ�ַבר ֶ"ֶקר 0ְִרַחק)'ג ז"ְ"מ�ת כ( ַעל ָ-ס�ק

ְסק� ִמְ/ָנה  לֹא ָחְרָבה ְיר�ָ"ַלִי( ֶאָ&א ַעל ֶ"ָ-)ב"ד ע"ֲחִגיָגה ַ�� י, ב"ט ע"קי

�ְבֵסֶפר .  "�ְטט� ְ�ח�צ�ת ְיר�ָ"ַלִי()'א' ִיְרְמָיה ה( ַ�ֲעֵלי ֲאָמָנה ֶ"ֶ;ֱאַמר

 ְוַתְ"ֵל5ְ )ב"י' ָ�ִנֵ@אל ח( ל ָ"ְלָטא ְ)ִתיב"ַה=ַֹהר ְ�ִזְמָנא �ֶ"ֶקר ְדִאיה� סמא

ְרָ�� ַ�ִית ִרא"�� . ֱאֶמת 9ְרָצה Bל"ְו�ְמר� ַר��ֵתינ� ז. ְוֵ"ִניְוָדא ָ'ִרי( ח 

ַעל ְ"ל�ָ"ה ְ�ָבִרי( ָהע�ָל( ע�ֵמד ַעל ַהִ�י� ְוַעל ָהֱאֶמת  )ח"א מי"�ב�ת פ(

ְוד�ֵבר ֱאֶמת . 'ִמי ָיג�ר ְ�אָֹהֶלי5ָ ְוג�'  ה)'ו א"0ְִהִ&י( ט( �ְכִתיב, ְוַעל ַהAָל�(

ְ)מ� , ב� ָצִרי5ְ ְל9ֵ/ת א�ת� ְ�ַמֲע2ֶה�9 ַמה ֶ"ָחַ"ב ִ�ְלָב, ִ�ְלָבב�

 �0ַרת ֱאֶמת )'ַמְל�ִכי א( �ְכִתיב, ל ְ�ע�ְבָדא ְדַרב ִסְפָרא"ֶ"�ְמר� ַר��ֵתינ� ז

  :ְצָבא�ת ה�א' ָהְיָתה ְ�ִפיה� ְוַעְוָלה לֹא ִנְמָצא 2ְ�ִָפָתיו ִ)י ַמְל5ְ9 ה

  

Û≈�»Á∆‰(ִ 9ְרַ�ע �ְלִפי , �0ת ֶ"ֵאיָנ� ְמַקְ�ל�ת ְ-ֵני ְ"ִכיָנה ה�א ִמ

ד "ִמְ"ֵלי כ( �ְכמ� ֶ"ָ)ת�ב, ֶ"ְ/ַזְלֵזל ִ�ְכב�ד ַהָ/ק�( ְ�ַהְחִניפ� ֶאת ָהָרָ"ע

ַוֲאִפ&� ,  א�ֵמר ְלָרָ"ע ַצִ�יק 0ָ9ה ִיְ#ב�ה� ַעִ/י( ִיְזָעמ�ה� ְלא�ִמי()ד"כ
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 �ְכִתיב,  ֶ"ֵאינ� ָרָ"ע ֲהֵרי ה�א ְ)ִמְתָיֵרא �ב�ֵטַח ָ��ָד(ֶ"ַ/ְחִני� ְלִמי

 לֹא ְלָפָניו ָחֵנ� )ג"ִא@�ב י( �ְכִתיב,  �ר�ר ַהֶ'ֶבר ֲאֶ"ר ִיְבַטח ָ��ָד()ז"ִיְרְמָיה י(

ַיַנאי ְ�ע�ְבָדא ְ� )א"ט ע"ַסְנֶהְדִרי� ַ�� י( ל"�ְכמ� ֶ"�ְמר� ַר��ֵתינ� ז, ָיב�א

ַהֶ/ֶל5ְ ֶ"ֶהְחִניפ� ל� ַה8ְַנֶהְדִרי� ְ�ָדָבר מ�ָעט ֶ"&ֹא ֶהֱעִמיד�ה� ִ�ְ"ַעת 

ַ'( ְ)ֶ"ֶהְחִניפ� ְל9ְגִריַפס , ַהִ�י� �ָבא ַ'ְבִריֵאל ַוֲחָבָט� ַ�ַ#ְרַקע ָוֵמת�

ְו�ְמר� , ָרֵאל ְ)ָלָיהַהֶ/ֶל5ְ ֶ"ָהָיה ַצִ�יק ִנְתַחְ@יב� �2ְנֵאיֶה( ֶ"ל ִי2ְ

ְ"ל�ָ"ה ַהָ#ד�" ָ�ר�5ְ ה�א �2ְנ��  )ב"ג ע"ְ-ָסִחי( ַ�� קי( ל"ַר��ֵתינ� ז

ָ)ל  )ב"א ע"ס�ֵטה ַ�� מ( ל"ְו�ְמר� ַר��ֵתינ� ז. ַהְ/ַדֵ�ר ֶאָחד ַ�ֶ-ה ְוֶאָחד ַ�ֵ&ב

ה�י ָהא�ְמִרי(  )'ְיַ"ְעָיה ה( ;ֹ( ֶ"ֶ;ֱאַמר�ָד( ֶ"ֵ@" �� ֲחנBָ-ה נ�ֵפל ַ�ֵ'יִה

 ל"ְו�ְמר� ַר��ֵתינ� ז. 'ָלֵכ� ַ)ֲאכ�ל ַק" ְל"�� ֵא" ְוג�' ַל�Cב ַרע וכו

ִ)י  )'ִא@�ב ה( ָ)ל ֵעָדה ֶ"ֵ@" ָ�? ֲחנBָ-ה ְמא�ָסה ְ)ִנָ�ה ֶ"ֶ;ֱאַמר )א"ב ע"ס�ָטה ַ�� מ(

ָ)ל 0ְַלִמיד ָחָכ(  )ב"ב ע"י�ָמא ַ�� ע( ל"ְו�ְמר� ַר��ֵתינ� ז, ְלמ�דֲעַדת ָחֵנ� ַ'

ָ)ל  )ב"א ע"ס�ָטה ַ�� מ( ל"ְו�ְמר� ַר��ֵתינ� ז, ֶ"ֵאי� �0כ� ְ)ָבר� ִנְקָרא �0ֵעָבה

ֵפי ֵלב ָי2ִימ�  ְוַחְנ)ו"ָ"( ל( �ָד( ֶ"ֵ@" �� ֲחנBָ-ה ֵמִביא �9 ָלע�ָל( ֶ"ֶ;ֱאָמר

ָ)ל ִמי  )ָ"(( ל"ְו�ְמר� ַר��ֵתינ� ז, ְולֹא ע�ד ֶאָ&א ֶ"0ְִפָ&ת� ִנְמֶאֶסת, �9

ָ�ִרי( ֶ"ִ�ְמֵעי ִאָ/( ְמַקְ&ִלי( א�ת� Bה ֲאִפ&� ע-ָBְו�ְמר� , ֶ"ֵ@" �� ֲחנ

 ִלי( ְ�ַיד א�ְיֵביֶה( ֶ"ֶ;ֱאָמרְ�ֵני �ָד( נ�ְפ, ל ַ�ֲעו�� ֲחנBָ-ה"ַר��ֵתינ� ז

ָקָ"ה ֲחנBָ-ה ַ)ֲעב�ָדה ָזָרה ִ'&�י ֲעָרי�ת . ְ�ג�י ָחֵנ� ֲאַ"ְלֶחנ�, )'ְיַ"ְעָיה  י(

ַלֲע�2ת ָחֵנ�  )ב"ְיַ"ְעָיה ל( ֲעב�ָדה ָזָרה ִמְנַי� ֶ"ֶ;ֱאָמר, �ְ"ִפיכ�ת ָ�ִמי(

 ֵה� ְיַ"ַ&ח ִאי" )'ִיְרְמָיה ג( �י ֲעָרי�ת ִמְנַי� ֶ"ֶ;ֱאָמרִ'&. �0ָעה' �ְלַדֵ�ר ֶאל ה

ְ"ִפיכ�ת ָ�ִמי( ִמְנַי� . 'ָחנ�� 0ֱֶחַנ� ָה�ֶר< ְוג� ֲהלֹא' ֶאת ִאְ"�0 וגו



 עג קדושה   'שער ה' חלק ב   שערי

�ַבֲעו�� ַהֲחנBָ-ה ַהְ'ָ"ִמי( .  ְו0ֱֶחַנ�  ָה�ֶר< ְ�ָדִמי()ו"0ְִהִ&י( ק( ֶ"ֶ;ֱאָמר

ְיַ"ְעָיה ( �ַבֲעו�� ַהֲחנBָ-ה ִנ��� ַ�ֵ'יִה;ֹ( ְלע�ְלֵמי ע�ָלִמי( ֶ"ֶ;ֱאָמר. (ֶנֱעָצִרי

ָ-ֲחד� ְ�ִצ@�� ֲחָטִאי( �ֲחָזה ְרָעָדה ֲחֵנִפי( ִמי ָיג�ר ָלנ� ֵא" אְֹכָלה  )ג"ל

( ְלַמְלכ�ת ָעְבָרלֹא ָזָכה ָי )ב"א ע"ַסְנֶהְדִרי� ַ�� ק( ל"ְו�ְמר� ַר��ֵתינ� ז' ְוג�

  :ֶאָ&א ַעל ֶ"&ֹא ֶהְחִני� ִלְ"לֹמֹה

  

‰»iƒÓ¿ֶ̄קר , ָה9ַחת,  ֵי" ָ�? ְ"0ֵי ָרע�ת ְ'ד�ל�תAֶַה �ֶ"ה�א ְ)ִעְנַי

�ְמַזְלֵזל Aֵ�ַ( , ֶ"ה�א ְ)ִעְנַי� ַהְ'ֵנָבה ְוָהא�ָנ�ה, ְוַהAְִנָ@ה. ְוַהֲחנBָ-ה

 �ְכִתיב. ו ִ)י ֵאי� ַהָ#ד�" ָ�ר�5ְ ה�א ַמִ)יר ְ�ַרָ/א�ת�"ְרֶאה חִיְתָ�ַר5ְ ֶ"ִ;

 )ט"ָ"( י( �ְכִתיב,  ְולֹא �0נ� ִאי" ֶאת ֲעִמית� ְוָיֵראָת ֵמֱאלֶֹהי5ָ)ז"ה י"ְוִיְקָרא כ(

ַחר �ְתִחַ&ת ִ�ינ� ֶ"ל �ָד( 9. ֱאלֵֹהיֶכ(' ֲאִני ה' לֹא 0ֲַע2� ָעֶול ְוג�

ְוה�א ֵמ9ְרַ�ע ִ)�0ת ֶ"ֵאיָנ� ְמַקְ�ל�ת . ָנ2ָאָת ְוָנַת0ָ ֶ�ֱאמ�ָנה, ַהְ-ִטיָרה

ְולֹא , לֹא ֵיֵ"ב ְ�ֶקֶרב ֵ�יִתי ע�2ֵה ְרִמָ@ה )א"0ְִהִ&י( ק( ֶ"ֶ;ֱאָמר, ְ-ֵני ְ"ִכיָנה

ֵלי ֲאָמָנה ַ)ִ;ְזָ)ר ְלֵעיל ָחְרָבה ְיר�ָ"ַלִי( ֶאָ&א ַעל ֶ"ָ-ְסק� ִמְ/ָנה ַ�ֲע

ְוד�ֵבר ֱאֶמת ' ִמי ָיג�ר ְ�אָֹהֶלי5ָ ְוג�' ה )ו"0ְִהִ&י( ט( �ְכִתיב. ְ�ִמַ�ת ַהAֶֶקר

,  ִאי" ֱאמ�נ�ת ַרב ְ�ָרכ�ת)ח"ִמְדַר" ִמְ"ֵלי פכ( ל"ְו�ְמר� ַר��ֵתינ� ז. ִ�ְלָבב�

ה ֶ"ְ;ָכָסיו ִמְתַרִ�י( ְוַהָ#ד�" ָ�ר�5ְ ה�א ַמְזִמי� ֶזה ַה;�2ֵא ְונ�ֵת� ֶ�ֱאמ�ָנ

ְוַצִ�יק  )'ֲחַב#�ק ב( ְולֹא ע�ד ֶאָ&א ֶ"ִ;ְקָרא ַצִ�יק ֶ"ֶ;ֱאָמר, ל� ַ-ְרָנָסת�

' ג ִמְצו�ת ֵה� וכו"תרי )ב"ד ע"ַמ)�ת כ( ל"ְו�ְמר� ַר��ֵתינ� ז. ֶ�ֱאמ�ָנת� ִיְחֶיה

  :ְוַצִ�יק ֶ�ֱאמ�ָנת� ִיְחֶיה ַב#�ק ְוֶהֱעִמיָד� ַעל 9ַחת ֶ"ֶ;ֱאָמר�ָבא ֲח
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ÈƒMƒM«‰ ¯«Ú«M«‰:  
‰∆N»Ú≈z ‡…Ï …̇ÂÂ¿̂ƒÓ L∆�…Ú»a:  

  
י�ָמא ַ$#  (ל"ְ�מ� ֶ� ְמר� ַר��ֵתינ� ז,  ַהֵ�� ָקֶ�ה ִמָ�ל ָהֲעֵביר�תִחּלּול

ָעַבר ַעל ִח,�ל ַהֵ�� ֵאי* ַהְ+��ָבה ,  ְ�ִעְנַי* (ְרָ�ָעה ֲחל�ֵקי ַ�ָ)ָרה)א"ו ע"פ

 )ב"ְיַ�ְעָיה כ ()�ִרי� ְוִי1�ִרי� ְמַכְ)ִרי� ֶאָ,א י�� ַהִ/יָתה ֶ�ֶ.ֱאַמרְוי�� ַהִ�

ַ)ר ֶהָעו�* ַה3ֶה ָלֶכ� ַעד ְ+   :*ת�מ�ִא� ְיכ4

  

, ז�ַלת ֱהי�ָת6 ְ�ע�ֵנ� ָ�ֵרת, ִנָּדה

�ֵסֶפר ַה3ַֹהרְ � ְ+ָלָתא )א"ע' ְ�מ�ת ג ( ְמר

יְנָ+א ֵמָעְלָמא �ְבֵני ִא.�* ְדַדֲחָיי* ְ�ִכ

ְנָ�א ַצְ�ִחי* ְוָלא ִאְ�ַ+ַ/ע ָקֵליה�* 

*�ִנָ$ה ְ�ִגי* ְ$ֵלית ְמָסֲאב� , ְו(ִ,י* ִאי.

�ָעְלָמא ַ+ִ;י# ַ�ר ִמְ/ָסֲאב� ְדִנָ$הְ:  

 שלשה ה� שדוחי� את >תרגו� 

ובני אד� צועקי� , השכינה מהעול�

דה נ. ואלה ה�, ולא נשמע קול�

בעבור שאי* טומאה בעול� חזקה 

  :מטומאת הנדה

  
  

ְוָכל ָהְרָ�ִעי� ֵי� ָלֶה� , ָיד�ַע ִ�י ִהיא ְ�ק�ָלה ְ�ָכל ַהִ/ְצו�ת, ַׁשָּבת

�ְמַחְ,ֵלי ַ�ָ�ת ִאָ�� לֹא ִ+ְכֶ�ה  ���ת ְוֵא� ֶ�ל ֵ?יִה.ֹ� ָ�ָבה ָ�ַ�ְמנ�ָחה ְ

�תָ�ַ�ְ �ִאְלָמֵלא ָ�ְמר�  )ב"א ע"ַ$# קי (ל ַ�ָ�ת"ר� ַר��ֵתינ� זְו ְמ, ֲאִפ,

 ל"ְו ְמר� ַר��ֵתינ� ז, ִיAְָרֵאל ְ�ֵ+י ַ�ָ�ת�ת ְ�ִהְלָכָת� ִמָ@ד ָהי� ִנְג ִלי�

 ָ�ל ַה��ֵמר ַ�ָ�ת ֲאִפ,� ע�ֵבד ֲעב�ָדה ָזָרה ֶ�ֱאנ�� מ�ֲחִלי� ל� )ָ��(
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��ֵמר ַ�ָ�ת ְמַחְ,ל� '  (ְ�ֵרי ֱאנ�� ֵיָעAֶה זֹאת ְוג�)ו"ְיַ�ְעָיה נ (רֶ�ֶ.ֱאַמ

  :'וכו'  ז ִ+ְתַעֵ.ג ַעל ה' ִא� ָ+ִ�יב ִמַ�ָ�ת ַרְגְלBָ ְוג� )ג"ח י"ְיַ�ְעָיה נ (�ְכִתיב

  :ת ַהֶ.ֶפ�ָיד�ַע ֶ�ֵה* ְמַחְ@ֵבי ְ�ִרית�ת ְוֵה* ְמַ�ְ;Cִי� ֶא, ֵחֶלב ְוָד�

  

 )ד"א ופ" ב�ת פ (ל" ְמר� ַר��ֵתינ� ז,  ִ�ְ�מ�ת ַה;ֶֹד�ַהִּמְׁשַּתֵּמׁש

א� , ְוִיְ�ַ+ֵ/ד ה�א א� ָ�ָניו, �ְדִאְ�ַ+ֵמ� ְ�ַתָ?א ֳחַל# ְוֶנֱעַקר ִמ* ָהע�ָל�

  :א� ֵיָעִני ה�א א� ָ�ָניו, ָימ�ת ה�א א� ָ�ָניו

  

ֵה� ִמְ�ַלל ְוֵא,� ֶ�ֵאי* ָלֶה� ֵחֶלק . ְוַהָ/ס�ר,  ַ+ְלִמיד ָחָכ�הַהְּמַבֶּז

  :ָלע�ָל� ַהָ�א ְוֵאי* ָקִמי� ִ�ְתִחַ@ת ַהֵ/ִתי�

  

ְוע�ד ֶ�ָ$ָמ* ְוַד� ,  ְלַבEָָלה ָקֶ�ה ִמ* ְ�ִפיכ�ת ָ$ִמי� ֶ�ל ֲאֵחִרי�ֶקִרי

 Bְ(ָ�ְִנ Fְבֵסֶפר, ָ$ָמ*ַזְרִעי�ָת� ֶ�ֵאי* ָלֶה� ֵק�ט "ַ$# רי (ַה3ַֹהר ָ)ָרַ�ת ַוְיִחי 

�ָבה ַ�ר ֵמָהִאי )ב"ע�+ְ �ַהָ;ָט* , ְוָכל ָהֲעֵביר�ת, �4ְ,ה� ַחָ@ַבָיא ִאית ְלה

�ֵמת� , ח�F ִמ3ֶה, ָ)ט�ר �ֶ�ֲהֵרי ֵער ְוא�ָנ* ְקַטִ.י� ִמֶ�* ֶ�ַבע ָ�ִני� ָהי

� ֲעֵליֶה�ְו, ִ�יֵדי ָ�ַמִי���ל , לֹא ע�ד ֶאָ,א ֶ�ֲעַדִי* לֹא ִנְצַט�ְוֵכ* $�ר ַהַ/

Fר ֶאת ַ$ְר�� ַעל ָה ֶרAָ�ְוָכל ַהְ�ִר@�ת ִנ/�ח� , ְ�ִתיב ִ�י ִהְ�ִחית ָ�ל ָ

Aֵהָמה ְוע�# ַהָ�ַמִי� ְוָכל ָהֶרֶמ�ַוֲאִפ,� ְ�ל�ָ�ה ְטָפִחי� , ְמ ָ$� ַעד ְ

* ֶהָעָפר ִנ/�ח� ַמה ֶ�,ֹא ָהָיה ֵ�* ֵמ ז ִנְבָרא ָהע�ָל� ְו(ֲחָריו לֹא ִמ

� ז�ַלת ֶ�ַבע ִמְצו�ת, ִיְהֶיה ֵ�*�  :ְולֹא ע�ד ֶאָ,א ֶ�,ֹא ִנְצַט
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ָיד�ַע ִ�י ֲאִפ,� ֶאת ַהֶ.ֶפ� ֵה� ְמַ�ְ;Cִי� ְ�מ� ,  ֲאס�ר�תַמֲאָכלֹות

ְולֹא ע�ד ֶאָ,א ֶ�ַה)�ֵר� , ְולֹא ְתַ�ְ;צ� ֶאת ַנְפ��ֵתיֶכ� )א"ְקָרא כְוִי (ֶ�ָ�ת�ב

' ֵמֶה� ִנְקָרא ָקד�� ְ�מ� ֶ�ָ�ת�ב ְולֹא ְתַ�ְ;צ� ֶאת ַנְפ��ֵתיֶכ� ְוג�

� ִוְהִייֶת� ְקד�ִ�י� ִ�י ָקד�' ַהַ/ֲעֶלה ְוג�' ִ�י ֲאִני ה' ְוִהְתַקַ$ְ�ֶ+� ְוג�

  :ְוָיַדְעָ+ ִ�י ַהְ;ד4ָ�ה ְמִבי ה ִליֵדי ר�ַח ַה;ֶֹד�, ֲאִני

  

 )א"ט ע"ְ�ב�ע�ת ל (ל" ְמר� ַר��ֵתינ� ז,  ִא� ִהיא ַלָ�ְוא א� ַלֶ�ֶקרְׁשבּוָעה

. ִנְזַ$ֲעֵזַע ָ�ל ָהע�ָל�, ְ�ָ�ָעה ֶ� ֵמר ַהָ;ד�� ָ�ר�Bְ ה�א לֹא ִ+Gָא

ְוַהְ+ה�� ,  ַהַ/ְרִ?יז ֶאֶרF ִמְ/ק�ָמ6 ְוַע/�ֶדיָה ִיְתַ)ָ,צ�*)'ִא@�ב ט (ַמרְוֶנֱא

ל ָ�ל "ְו ְמר� ַר��ֵתינ� ז', ְמַבֵ;� ַלֲעל�ת ִלְ�טֹ# ָ�ל ָהע�ָל� וכו

�ִמִ/ְ�ַ)ְח+� �ִמָ�ל ָהע�ָל �, � �4,�ָהֲעֵביר�ת ִנְפָרִעי� ִמֶ/.� ְוֶזה ִמֶ/.

ִ�ִ�י� ִר��א  )א"ז ע"ִ?Eִי* ַ$# נ (ל" ְמר� ַר��ֵתינ� ז, ַוֲאִפ,� ִא� ה�א ֶ�ֱאֶמת

 �ֲעָיר�ת ָהי� ְלַיַ.אי ְ�ַהר ַהֶ/ֶלBְ ְוכ4ָ,� ֶנְחְרב� ַעל ַהְ�ב�ָעה ֲאִפ,� ֶ�ָהי

ַע ֶ�*  )ב"ז ע"ת4��ת ַ$# עְ� (ל"ְו ְמר� ַר��ֵתינ� ז, ְמַקְ@ִמי� א�ָת6 ַעל ַרִ�י ְיה��4

ְרא� ִא� ִמָ@ָמיו ִנְ�ַ�ע ְוִהִ+יר ְ�ב�ָעת� , ֶ� ַמר ַהָ;ד�� ָ�ר�Bְ ה�א, ֵלִוי

�ְמָצא�ה� , ְוִא� ָלאו ִהִ.יח�ה�, ה�ִציא�ה� ִמַ?* ֵעֶד*, ַעל ְיֵדי ָחָכ� ��ָבְדק

(ל ַעל ְ�ב�ָעת� ְולֹא ִהִ+יָר6 ְולֹא ע�ד ֶאָ,א ֶ�,ֹא ֶ�ֵ/ע�ָל� לֹא ִנְ�

  :ִנְ�ַ�ע ִמָ@ָמיו
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ÈƒÚÈƒ·¿M«‰ ¯«Ú«M«‰:  
ÌÈƒ·…ÂË ÌÈƒ‚»‰¿�ƒÓ Ìeiƒ̃¿·e ‰≈N¬Ú …̇ÂÂ¿̂ƒÓ Ìeiƒ̃¿a:  

  

˙Èƒ̂Èƒ̂ ,ָכל ַה��ָרה �ְבִגיַמְטִרָ�א ת�ר "ְ�ָבר ָיַדְעָ� ִ�י ִהיא ְ�ק�ָלה ְ

ְלי�ת ֲהֵרי תרי"ְוִע  י �ִתיב �ְרִאיֶת  א�ת� �ְזַכְרֶ�  ֶאת ָ�ל , ג"ג ח$ְ  &ַ

  :ַמִ&יד ֶ�ְ(ק�ָלה ְ�ָכל ַהִ)ְצו�ת', ְצו�ת הִמ

  

ƒÙ¿zÈÔÈƒl , ֵאינ��ִמי ֶ�ֵאינ� ְמַקְ�ָמ, ִנְקָרא ַקְרַקְפָ�א 0ְָלא ַמַ/ח ְ�ִפִ-י, ֶ

)�ת ָהע�ָל  ְיֵרִאי  , ְוַהַמִ/יָח,. ָק  1ְִתִחַ�ת ַהְ)ִתי  �ל ַהַ)3ִיִקי  ְוא$ָ

ִנְקָרא ' ְוָרא� ָ�ל ַעֵ)י ָה8ֶר7 ִ�י ֵ�  ה )'ח י"0ְָבִרי  כ ( ֶנֱאַמרְוָעָליו, ִמֶ)/�

ְוַלֲעִתיד ,  ֶאְלָעָזר א�ֵמר ֵא-� ְ�ִפִ-י, ֶ�ל רֹא� ַר1ִיְוָיְרא� ִמֶ)ָ: ָעֶלי9ָ

  ַצ0ִיִקי  י�ְ�ִבי  ְוַעְטר�ֵתיֶה )א"ז ע"1ְָרכ�ת 0ַ> י (ֲעֵליֶה  ֶנֱאַמר, ָלב�א

  :1ְָראֵ�יֶה 

  

Ú«Ó¿L ˙«‡Èƒ̄¿̃ , ��ַבר ָיַדְעָ� ִ�י ִהיא ִיח�ד� ֶ�ל ָמק�  ֶ�ה�א �ֶֹרְ

ח ֵ�ב�ת ִ�י ַעל ְיֵדי ְקִרי8ָת= ִנְתָקִני  "ַ&  ֵי� 1ָ= רמ, ְלָכל ַהִ)ְצו�ת

ַה<�ֵרא  ):ט"ְמָנח�ת ל (ל"ַ&  8ְמר� ַר�1ֵתינ� ז, ח ֵאיְבֵרי ַהְנָ�ָמה"רמ

�ֶ/ֱאַמרֶ =-ָ$� ְקִרי@ת ְ�ַמע ְ?ָעִמי  1ְָכל י�  ְ�ֵא-� ְמַקֵ�  ָ�ל ַה��ָרה 

ַע א( $�  : ְוָהִגיָת �1 י�ָמ  ְוַלְיָלה)'ח' ְיה�

  

‰»lƒÙ¿z ,ל  0ְָבִרי  ):ב"1ְָרכ�ת ל (ל"8ְמר� ַר�1ֵתינ� ז��ע�ְמִדי  1ְר�מ� ֶֶ

 )א"י' ְיַ�ְעָיה א (ְכמ� ֶ�ָ�ַדְעָ� ִ�י ִהיא ְ&ד�ָלה ִמָ�ל ַהָ<ְר1ָנ�ת ֶ�ֶ/ֱאַמר�, ע�ָל 
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�ְכִתיב ַ&  ִ�י ַ�ְר�1 ְ�ִפָ-ה ִמְ�ַלל ֶ�ְ&ד�ָלה ' ָלָ)ה ִלי רֹב ִזְבֵחיֶכ  ְוג�

 ְמַכֶ?ֶרת ֲעו�נ�ָתיו ֶ�ל ַהְ�ִפָ-ה ַ&  ֵ�,, �ְכמ� ֶ�ַהָ<ְר1ָנ�ת ְמַכְ?ִרי , ֵמֶה 

 ְצל�ָתא ַיִ<יָרא ִמָ�ל ?�ְלָחִני, ):א"ר (�ְבֵסֶפר ַה3ַֹהר ָ?ָרַ�ת ַוַ�ְקֵהל. 8ָד 

  :�ִמָ�ל ק�ְר1ִָני,

  

È≈k«Ê¿Óָלָ)ה ָזָכה ֶאְלָקָנה )ח"ֵאִלָ�ה� ַר1ָא ספ (ל" ְלַחָ�ַבָיא 8ְמר� ַר�1ֵתינ� ז 

�ִמְ?ֵני ֶ�ָהָיה ע�ֶלה ָלֶרֶגל , מ�ֵאל ֶ�ָ(ק�ל ְ�מֶֹ�ה ְו@ֲהרֹ,ְלַהֲעִמיד ְ

ְוֵכ, ְ�מ�ֵאל 1ְנ� נ�ֵהג , �ַמֲעֶלה ִלְבֵני 8ָד  ַהְר1ֵה ִע)� �ְמַזֵ�ה א�ָת,

�ת�ב, @ֲחָריוָ�ת ְוָ�ַפט ֶא'  ְוָסַבב 1ֵית ֵאל ְוַהִ&ְלָ&ל וגו)'ז' ְ�מ�ֵאל א (ְ�מ� ֶ

לֹא ָזָכה ְלָכל  ְו@ְבָרָה , ִיBְָרֵאל �ְת��ָבת� ֲהָרָמָת= ִ�י ָ�  1ֵית�

 �ְכִתיב,  ְוֵאת ַהֶ/ֶפ� ֲאֶ�ר ָע�B 1ְָחָר,)'ב ה"1ְֵראִ�ית י (ַמֲעל�ָתיו ֶאָ-א ִמ(� 

ִ�יו ֲאֶ�ר ְיַצֶ�ה ִ�י ְיַדְע'  ְו@ְבָרָה  ָהי� ִיְהֶיה ְלג�י ָ&ד�ל ְוג�)ח"ח י"ָ�  י(

ְוָכל ָראֵ�י ַה�0ר�ת ֵאיָנ, ז�ִכי, א� ֵאיָנ, ', ְוג�' ְוַ�ְ)ר� 0ֶֶר9ְ ה', ְוג�

  :ֶנֱעָנִ�י  ֶאָ-א ַעל ִס1ָה ז�

  

  ֵרי� ָ?ָרַ�ת ְ�ר�ָמה ַה3ַֹהר�ְבֵסֶפר

 ִהְג0ִיל ְלַסֵ?ר 1ְֶ�ַבח ִמְצָוה ז� ):ח"קכ(

8ה 1ֵָעי ְלִמְר0ַ> 1ַָתר ַחָיָבא ַזָ�, ְו8ַמר

ְוָדא ' �ְלִמְקֵני ֵלי= 1ֲַאַגר ָ�ִלי  וכו

ִאיה� ְ�ָבָחא ְדִיְסַ�ֵלק 1ֵי= ְיָקָרא 

ְדק�ְדָ�א 1ְִרי9ְ ה�א ָיִתיר ִמְ�ָבָחא 

 בספר הזוהר תחילת פרשת Cתרגו  

תרומה אמר זכאי צרי9 לרדו> אחר 

אנשי  חייבי  ולקנות אות  בשכר 

של  וזה הוא השבח שיתעלה בו 

כבוד הקדוש ברו9 הוא יותר משבח 

, ועלייה זו היא יותר מהכל. אחר
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8ֳחָרא ְוִאְסַ�ְלק�ָתא 0ָא ָיִתיר ִמ�ָֹלא 

 )'ַמְל8ִכי ב (ְוַעל 0ָא ְ�ִתיב 1ְ@ֲהרֹ,', וכו

�  (�ְכִתיב, ְוַר1ִי  ֵהִ�יב ֵמָעו�,ָ( 

1ְִריִתי ָהְיָתה ִא�� ַהַחִ�י  ְוַהָ(ל�  

ְוִאיה� ִאְסַ�ֵ-ק 1ְִ�ל�ָ�ה ִס-�ִקי, ', וגו

, ַמה 0ְָלא ִאְסַ�ֵ-ק ֲהִכי 1ַר ָנ� 8ֳחָרא

�ִתיב 1ְִריִתי ָהְיָתה ְ �ְוַעל ַהִאי 1ַר ָנ

ְוָזֵכי ְלֶמֱחֵמי , �� ַהַחִ�י  ְוַהָ(ל� ִא

ְוָזֵכי 1ַָהִאי ָעְלָמא ְוָזֵכי , 1ְִני, ְלִב/�י

ְלָעְלָמא ְד8ֵתי ְוָעאל 1ְִתֵליַסר ַ�ְרֵעי 

 ְוָעֶליָה ְ�ִתיב, ְוֵלית ַמא, 0ְִיְמֵחי 1ְָיֶדיָה

 ִ&�1ר 81ֶָר7 ִיְהֶיה ַזְרע� )'ב ב"ְ�ִהִ-י  קי(

ה�, ְועֶֹ�ר 1ְֵבית� ְוִצְדָקת� ', וגו

ָזַרח 1ַחֶֹ�9ְ א�ר , ע�ֶמֶדת ָלַעד

�ֵדי, ַמְלָ�א ַק0ִיָ�א 1ֵָרי9ְ . ַלְ�ָ�ִרי ְ

ִלְדי�ְקָנא ְדַהה�א 1ַר ָנ� 1ְָכל 1ְִרָכא, 

0ְָבִרי9ְ ְל@ְבָרָה  ַ�ד ָעַבד ַנְפִ�י, 

ְבִעי, ְוִאיה� ָעאל ְלִ�' ְדַחָ�ַבָיא וכו

 �ָעְלִמי, ְ&ִניִזי, 0ְָלא ָזָכה 1ְה� 1ַר ָנ

ְוִאְלָמֵלא ָה�� ַי0ְִעי 1ְֵני ַנEָא . 8ֳחָרא

�ָ)ה ת�ֲעְלָ�א �ְזכ� ַ&ְרֵמי ְלַצִדיַקָיא ַ

ורבי  השיב , ועל זה כתוב באהר,

וכתוב בריתי היתה איתו . מעו,

ואותו ב, אד  . החיי  והשלו 

מתעלה בשלשה עליות מה שלא 

ועל ב, אד  . עולה כ, ב, אד  אחר

זה כתוב בריתי היתה אתו החיי  

והשלו  וזוכה לראות בני  לבניו 

ועולה , ב"ז וזוכה לעוה"וזוכה בעוה

בשלש עשרה שערי  ואי, מי 

שימחה בידו ועליו כתוב גבור 

הו, ועושר בביתו . באר7 יהיה זרעו

דת לעד זרח בחוש9 וצדקתו עומ

כאשר המל9 הקדוש , אור לישרי 

מבר9 לדיוק, של אותו ב, אד  

מבר9 אותו בכל הברכות שביר9 

לאברה  כאשר עשה נפשות 

והוא עולה לשבעי  , לחייבי 

עולמות נעלמי  שלא זכה בה  ב, 

ואילו היו יודעי  בני . אד  אחר

אד  כמה תועלת וזכות נמש9 

ו הי, לצדיקי  וזוכי  בעבור 
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ָה�� 8ְזֵלי @1ְַתֵרייה� , �ְזָכְא, 1ְִגיַנְייה�

  :'י, וכוְוָרְדֵפי ְ�ַמא, ְדָרֵדי> 1ַָתר ַחִ�

הולכי  אחריה  ורודפי  כמי 

  :שרוד> אחר חיי 

  

‰»�eÓ¡‡∆a Ô»z«Óe ‡»O«Ó ,ָבר ִנְת1ֵָאר�ַעֵ�, ,  1ְִעְנַי, ָהְרִמָ�ה)'1ְַ�ַער ה (ְ

 �ָנBָאָת , ה�א, ַ&  ָיַדְעָ� ִ�י ְ�ִחַ-ת 0ִינ� ֶ�ל 8ָד  @ַחר ֶ�ִ/ְפַטר. ָ

  :).א"ת לַ�1ָ (ְוָנַתָ� 1ֱֶאמ�ָנה

  

8ז ִ�ְקָרא '  ֲהלֹא ְ?רֹס ָלָרֵעב ַלְחֶמ9ָ וגו)'ח ז"נ ( ִנְת1ֵָאר 1ִיַ�ְעָיה,̂¿„«̃«‰

�י 1ְִגַלל ַה0ָָבר ַה3ֶה  )'ו י"0ְָבִרי  ט (�ְכִתיב, ַיֲעֶנה ְ�ַ�ֵ�ַע ְויֹאַמר ִהְנִני' והִ

 )ז"ִמְ�ֵלי י (ָ�, 1ְֵסֶתר ִיְכֶ?ה @> ַמ)ד"א י"ִמְ�ֵלי כ (�ְכִתיב, ֱאלֶֹהי9ָ' ְיָבֶרְכ9ָ ה

ְוֵאי, .  ְוִצְדָקת� ע�ֶמֶדת ָלַעד)ב"ְ�ִהִ-י  קי (�ְכִתיב, �ְצָדָקה Fִ�ַיל ִמָ)ֶות

�8ר ִמְצו�תְ�ְוג�ֶרֶמת ַחִ�י  ָל8ָד  ְ�ַמֲעBֶה , ֲעֵבָרה ְמַכ1ָה א�ָת= ִ

  :):א"ב י"ב (ל"ַר�1ֵתינ� זְד1ְִנָיִמי, ַה0ִFַיק ַהִ/ְזָ�ר ְל

  

¿k„…Â·ָכל ַה��ָרה��ְכמ� ֶ�ִ/ְת1ֵָאר ,  ַ�1ָת נ�ַדע ִ�י ַ�1ָת ְ�ק�ָלה ְ

ִא   )ג"ח י"ְיַ�ְעָיה נ (�ְכִתיב. ַעֵ�, ָ� , 1ַַ(ַער ַה3ֶה 1ְִתִחָ-ת� 1ְִעְנַי, ַ�1ָת

ְוִהְרַ�ְבִ�י9ָ ַעל 1ָָמֵתי ' 1ָת עֶֹנג וגוְוָקָראָת ַלַ(' ָ�ִ�יב ִמַ(1ָת וגו

 1ְי�ֵס> ):ח"ַ�1ָת קי (�ַמֲעBֶה. 8ֶר7 ְוַהֲאַכְלִ�י9ְ ַנֲחַלת ַיֲעקֹב 8ִבי9ָ

ְפָלג ֶ�ל א�ת� &�י  �ַמֲעBֶה. מ�ִקיר ַ�1ָת ְדָזָכה ִליַ<ח ָ�ל ָהעֶֹ�ר ַה)$

) �ְלָח, ָזָהב ַמשֹאי ִ�ָ(ה ָעBָר 1ְֵני  ְד8ָד  ֶאָחד ֶ�ָהָיה א�ֵכל)ָ $� ַעל 

8ַמְרִ�י , 8ָד  ְוָעָליו ָ�ל ִמיֵני ְמָגִדי  ֶ�ִ/ְבְרא� ִמֶ(ֵ(ת ְיֵמי 1ְֵראִ�ית
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ְו8ַמר ַקFַב ָהִייִתי ְוִא  ָהִייִתי , 1ְִני 1ְַמה ָזִכיָת ְלָכל ָהעֶֹ�ר ַה3ֶה, ל�

ל "ְו8ְמר� ַר�1ֵתינ� ז', ִייִתי א�ֵמר ז� ְלַ�1ָת וכו��ֵחט 1ְֵהָמה ָנ8ה ָה

ֲעִ�יִרי  ֶ�1ְח�ָצ= ָל8ֶר7 1ֶָמה ֵה  ז�ִכי  ִמְ?ֵני ֶ�ְ)ַעְ/ִגי  ֶאת 

  :ַהַ(1ָת
  

ÏeÓ»Ï,1ֵי ְלַח,  ֶאת ַה�ָייַבָיא 1ֵ@ְרנ� &ֶֹדל Bְָכר� ְלֵאי, ֵק7 ִמָ�ל ִא  ְמַזֵ

��, ְלַהְכִניס 1ְנ� ַ�ַחת ַ�ְנֵפי ַהְ(ִכיָנה ֶ�<ֶֹד  ַלֲאֵחִרי ֵֶ:  

 

˙eÏÈƒÓ¿b ל� ,  ֲחָסִדי  �ִב<�ר ח�ִלי�, ְוַהְכָנַסת א�ְרִחי , ַוֲהָב@ת ָ

ֵה, ֵמֵא-� 0ְָבִרי  ֶ�8ָד  א�ֵכל ֵ?ר�ֵתיֶה  1ָע�ָל  ַה3ֶה ְוַהֶ<ֶר, ַקֶ�ֶמת 

ְוָהע�ֵסק ��1ַָרה �ִבְגִמיל�ת ֲחָסִדי  א�ֵמר ַהָ<ד�� ,   ַה1ָאל� ָלע�ָל

)�ת , 1ָר�9ְ ה�א ַמֲעֶלה ֲאִני ָעָליו ְ�ִא-� ְ?ָד@ִני ִלי �ְלָבַני ִמ1ֵי, ָהא$

�ת�בָ� ִ�ֵ�, ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב )'כ' ִמיָכה ז (ְוִהיא ִמ0ָת� ֶ�ל @ְבָרָה  ְ�מ� ֶ

 ר�ֵד> ְצָדָקה ָוֶחֶסד ִיְמָצא ַחִ�י  )א"א כ"ִמְ�ֵלי כ (�ְכִתיב,  ְל@ְבָרָה ֶחֶסד

 ְדָעַסק 1ְִגִמיל�ת ).ח"ה י"ר (ַוֲא1ֵַ�י ְדֲאָתא ִמ1ֵ0ְית ֶעִלי, ְצָדָקה ְוָכב�ד

, ֲחָסִדי  ה�ִסיפ� ל� ֶעBְִרי  ָ�ָנה י�ֵתר ִמַר1ָ= 1ַר ַנֲחֵמִני ַר�1

ִלי, ִמ0ִיָנ= ֶ�ל ֵ&יִה/ֹ  ְוִדי, ִח�1ט ַהֶ<ֶבר ַ�ִ/ְזָ�ר ְלֵעיל 1ְַ�ַער �ַמFִי

  :'ב

  

‰»̄…Âz«Ï ÌÈƒzƒÚ ˙eÚÈƒ·¿̃,ַער ה�ְונ�ַדע , 1ְִעְנַי, ַהֵ-יָצנ�ת'  ִנְת1ֵָאר 1ְַ

�ל 8ָד ִ�י ַ�ְלמ�ד ��ָרה ְ�ק�ָלה ְ�ֶנֶגד ָ�ל ַהִ)ְצו�ת �ְתִחַ-ת 0ִינ� ֶ ,

  :?�ֵטר ַמִי  ֵראִ�ית ָמד�, )ז"ח י"ִמְ�ֵלי כ (ָקַבְעָ� ִעִ�י  ַל��ָרה ֶ�ֶ/ֱאַמר
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ÌÈƒ·…ÂË ÌÈƒ‚»‰¿�ƒÓ Ì≈‰ el≈‡¿Â:  
  

Ú«Ó¿L ˙«‡Èƒ̄¿̃הGָ(ִַעל ַה�ג "זַֹהר ח (ל"ָיַדְעָ� ַמה ֶ�8ְמר� ַר�1ֵתינ� ז,  ֶ

ַמע ַעל ִמGָת� ה�ֵרג ַ�ָ)ה ְרָבב�ת ַמ3ִיִקי, ָ�ל ַה<�ֵרא ְקִרי@ת ְ� ).א"רי

�ת�ב, ַהְ)צ�ִיי, 1ַַ-ְיָלה �ִבְפַרט 1ֲַעל�ת ַהֶ/ֶפ� ְלַמְעָלהָ�ְ�ִהִ-י   (�ְכמ� ֶ

�ב�ָת   ַיַעְלז� ֲחִסיִדי  1ְָכב�ד ְי)ט"קמְ�ר�ְממ�ת ֵאל 1ְִגר�ָנ  ַרְ/נ� ַעל ִמְ

  :'וגו

  

‰»ÓÈƒ̃ ַלִי  , @ַחר ֲחצ�ת ַלְיָלה�ז�ַלת ֱהי�ת� ִמְ�ַלל ֲאֵבֵלי ִצ��, ִויר�ָ

�ל ַהִ)ְת@1ְִלי  ָעֶליָה)ו"ְיַ�ְעָיה ס (ֶ�ֶ/ֱאַמר ֲעֵליֶה ָ ���,  Bִי�B ִאָ�= ָמ

�י ַ&  ַהָ<ד�� 1ָר�9ְ ה�א 1ְא�ָת= ָ�ָעה ִמְת@1ֵל ְו��ֵאג ָ�ֲאִריִ.  &ַ 

 ֵאי, ִרָ/ה ֶ�ל )'ז' ש רבה ה"שה( ל"1ְָעְסק� 8ז ��1ַָרה 8ְמר� ַר�1ֵתינ� ז

�ל ָהע�ֵסק ��1ַָרה ):'ז ג"ע (ל"ְו8ְמר� ַר�1ֵתינ� ז, ��ָרה ֶאָ-א 1ַַ-ְיָלהָ 

 9ְ��ָ�ִמיד  (ל" זְו8ְמר� ַר�1ֵתינ�, ָעָליו ��1ַ 1ַַ-ְיָלה ח�ט ֶ�ל ֶחֶסד ָמ

 )ט"י' ֵאיָכה ב (�ְכִתיב.  ָ�ל ָהע�ֵסק ��1ַָרה 1ַַ-ְיָלה ְ�ִכיָנה ְ�ֶנְג�0):ב"ל

ה ִלְהי�ת ַחי ְוַקָ�  "ְולֹא ָזָכה 0ִָוד ַהֶ)ֶל9ְ ע, ק�ִמי רִֹ/י 1ַַ-ְיָלה

�ְ�ִהִ-י   (ָ�ת�ב1ָע�ָל  ַה3ֶה �ָבע�ָל  ַה1ָא ֶאָ-א ַעל ֶזה ַה0ָָבר ְ�מ� ֶ

�ְבָכל ֵסֶפר ַה3ַֹהר ִנְת1ֵָאר .  ֲחצ�ת ַלְיָלה 8ק�  ְלה�ד�ת ָל9ְ)ט"ט י"קי

ַ&  ַמְ�ָרה ר�ַח ַה<ֶֹד� ַעל ָה8ָד  , ִ�ְבֵחי ַהִ)ְצָוה ַה�3 ְלֵאי, ֵק7

  :)ב"ח ע"י (ַ�ִ/ְזָ�ר ָ�  1ְָפָרַ�ת ְ�מ�ת
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Èƒ�ÈƒÓ¿M«‰ ¯«Ú«M«‰:  
ÌÈƒ̃»Ï¬Á ‰»L…ÂÏ¿LƒÏ ˜≈l«Á¿̇ƒÈ¿Â ‰»·eL¿z«‰ ¯«Ú«L ‡»̄¿̃ƒ� ,  

  
Ô…ÂL‡ƒ̄»‰ ˜∆Ï≈Á«‰ ‰≈N¬Ú …̇ÂÂ¿̂ƒÓ¿a:  

  
…̇Â¯eÓ¬Á«‰
,  ֶ#ְ�כ!ָ � ֵה� ִמְצו
ת ֲעֵ�ה ְדָקְרַ�� ֶ�ַסח ְוָלמ�ל ֶאת ַעְצמ

ִמְצו
ת ֲעֵ�ה ֶ#ֵ'# ְ�ִב&�ָל� לֹא , הי
ֵתר ִמֶ(. ֶ#ֵ'# ְ�ִב&�ָל� ָ%ֵרת

. ַ/ֲעֶ�ה ְוָכֵרת ְ%ג
� ְלִהְתַע-
ת ְוִלְ#�
ת ִמְ,ָלאָכה ְ�י
� ַהִ%��ִרי�

ִלְ#�
ת ִמְ,ָלאָכה ְ�ַ#ָ�ת ֶ#ֵ'# ְ�ִב&�ָל0 לֹא ֵ/ָעֶ�ה , ְלַמְעָלה ִמֶ(ה


ָרה �ִמְצו
ת ִלְפ, ְלַמְעָלה ִמֶ(ה. �ְסִקיָלה/ 
ר
ת ְוִלְר�
ת ֶ#ֲאִפ � ֵי# ְ�ָיד

ְוֵכ� ִמְצַות ֲעֵ�ה , ָימ�ת ָ�ע
ָל� ַהֶ(ה ְולֹא ִיְחֶיה ָלע
ָל� ַהָ�א, ְ%ִחְ(ִקָיה�

ֵאינ
 ָק� , ִא� ָהָיה ַקְרַקְפָ/א 3ְָלא ַמַ-ח ְ/ִפִ י� ֵמע
ָל�, ְלָהִניַח ְ/ִפִ י�

4ְד
ל
ת ֶ#ְ�כ!ָ � . ְוִנְקָרא ִמ�
ְ#ֵעי ִיְ�ָרֵאל ְ�ג�ָפ�, ת ַהֵ,ִתי�ִ�ְתִחַ'

ְוכ
ֵפר , �ִמְצַות ֲעֵ�ה ֵליַדע ֶ#ֵ'# ֱאל0ַֹ :ַהֵ,ֵפר ְ�ִרית ֵמֲחַמת ְלַהְכִעיס

  :ָ�ִע7ָר ֶ#ֵאי� ָלֶה� ֵחֶלק ָלע
ָל� ַהָ�א

  

„…ÂÚֵת
יֶה� ָ�ע
ָל� ַהֶ(ה ְוַה7ֶֶר� ַקֶ'ֶמת ל
  ֵי# ִמְצו
ת ֶ#א
ֵכל ֵ�ר

�ְגִמיל�ת ֲחָסִדי� ְ�ג�פ
 �ְבָממ
נ
 , ִ%��ד 8ב ָוֵא�, ָלע
ָל� ַהָ�א

, ְוה�א ְלַ�ֵ,ַח ָחָת� ְוַכָ ה �ְלַב7ֵר ח
ִלי�, ַלֲעִנִ'י� ְוָלֲעִ#יִרי�

�ְלַהְכִניס , י# ֲער�ִמי��ְלַהְלִ�, �ְלַנֵח� ֲאֵבִלי�, ְוִלְק�ֹר ֵמִתי�

ַוֲהָב9ת ָ#ל
� ֵ�י� 8ָד� ַלֲחֵבר
 , ְוִע'�� ְ/ִפָ ה ְ�ַכָ�ָנ0, א
ְרִחי�
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�ִבְכַלל ֶזה ַה�3ָ ֶאת ֲחֵבר
 ְלַכ: , �ִמָ%ל ֶ#ֵ%� ה�א ַעְצמ
 ִע� ֲחֵבר

ְ#ָ%ַמת ֵ�ית ַהְ%ֶנֶסת ְוַתְלמ�ד /
ָרה ְ%ֶנֶגד %!ָ � �ִבְכַלל ֶזה ַה, ְזכ�ת

  :ְוַהְ,ַג3ֵל ָ�ָניו ְלַתְלמ�ד /
ָרה

 

Èƒ�≈M«‰ ˜∆Ï≈Á«‰:  
‰∆N¬Ú«z ‡…Ï …̇ÂÂ¿̂ƒÓ L∆�…Ú¿·e …̇Â¯eÒ¬‡»‰ …̇ÂcƒÓ L∆�…Ú¿a:  

  

…̇Âcƒn«‰�ת ֵה� ְ#ַ/ִי
ַהַ%ַעס ְ#ק�ָלה ְ%ע
ֵבד ,  ָרע
ת ַה'
ֵתר ֲחמ�ר

�9�ְ
 ְוֶנֱעֶקֶרת ִמָ=� ְוה
ֶלֶכת ָל0 ֲעב
ָדה ָזָרה ְוט 

ֵר: ַנְפ#

, ְלַמְעָלה ִמֶ,ָ-ה ַה4ֲַאָוה ְוַג<�ת ר�ַח. �ִמְתַחֶ ֶפת ְ�ֶנֶפ# 9ֶחֶרת ָרָעה

�ְכִא � , ִהיא ְ#ק�ָלה ַ%ֲעב
ָדה ָזָרה ְוַכֲאֵ#ָרה �ְכת
ֵעָבה �ְככ
ֵפר ָ�ִע7ָר

ְו8ְמָנ� . ְוֵאי� ֲעָפר
 ִנְנָער ִ�ְתִחַ'ת ַהֵ,ִתי�, ֲעָרי
ת %!ָ �4ִָ ה ָ%ל ָה

, ְ�עֶֹנ# ִמְצו
ת לֹא ַ/ֲעֶ�ה ֵי# ֵמֶה� ְ�ִא<�ר ָלאו ְוֵאי� ל
ִקי� ֲעֵליֶה�

ְלַמְעָלה ֵמֶה� א
ָת� . ְ%ג
� ָלאו ֶ#ֵאי� �
 ַמֲעֶ�ה ְוֶ#ִ-ָ/ק ַלֲעֵ�ה

  :יֶה�ֶ# 
ִקי� ֲעֵל

  

È≈z¿Le ת
 ֲחל!7
ת ֵא � ְוֵכ� ִ�&�ל ָ%ל ִמְצו
ת ֲעֵ�ה ז�ַלת ַהֲחמ�ר

ְוָכל ִמְצו
ת ֲעֵ�ה , ַהִ-ְזָ%ִרי� ְלֵעיל %!ָ � ִנְקָרִאי� ֲעֵביר
ת ַק 
ת

 � ַהֲחמ�ר
ת ַהִ-ְזָ%ִרי� ְלֵעיל ְוֵכ� ָ%ל ִמְצו
ת לֹא ַ/ֲעֶ�ה ז�ַלת ְ#ֵ/י ֵא

ַהֲחל!7
ת ַהִ-ְזָ%ר
ת %!ָ � ִנְקָרִאי� ֲעֵבר
ת ֲחמ�ר
ת ְוֵי# ָ�ֶה� ַמְדֵרג
ת 

ָ%ל ַחָ'ֵבי ְ%ִרית�ת �ִמית
ת ִ�יֵדי ָ#ַמִי� �ִמית
ת ֵ�ית , ַר�
ת ְוֵא � ֵה�
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, ֵאי� �
 ָ%ֵרת9: ַעל ִ�י ֶ#, ֱאלֶֹהיָ@ ַלָ=ְוא' ְולֹא ִ/ָ?א ֶאת ֵ#� ה. 3ִי�

ָ � ִ%י ִנְפָרִעי� ִמֶ,-� �ִמִ,ְ#ַ�ְח/
 �ִמָ%ל  ִ�ְבִחיָנה 9ַחת ָחמ�ר ִמ%!

, ).ז"י
ָמא פ (ְוִעְנַי� ִח �ל ַהֵ=�. ָהע
ָל� ֲאִפ � ִמִ,י ֶ#ֵאי� ְ�ָיד
 ִלְמח
ת


� 8ָ-א ִאי ְ#ֵקיְלָנא ִ�ְ#ָרא ְוַעד ֵהיָכ� ַ/ְכִלית ִח �ל ַהֵ=� 8ַמר ַרב ְ%ג

ַרִ�י י
ָחָנ� 8ַמר ְ%ג
� 8ָ-א ִאי ַמְס4ֵיָנא , ְולֹא ְיֵהיְבָנא 3ְֵמי ְל9ְלַ/ר

�ַמא� 3ְָחֵזי לֹא , ִמ=�� ח�ְלָ#א, 9ְרַ�ע 9,
ת ְ�לֹא /
ָרה �ְתִפִ י�

, ִ-י ְלִהְתַ�ֵ&ל ִמ/
ָרה �ְתִפִ י�ָיַדע 3ְָהֵוי ִמ=�� ח�ְלָ#א ְול
ֵמד ִמֶ,

ַרִ�י ַיַ-אי א
ֵמר ָ%ל ֶ#ֲחֵבָריו ִמְתַ�ְ'ִ#י� ִמֶ,-� ִמְ�ֵני ֵ#� ַרע ֶ#ָ'ָצא 

 ֶ#ְ'ֵהא ֵ#� )'ה' 3ְָבִרי� ו (ֱאלֶֹהיָ@' 9ַ�ֵיי 8ַמר ְִדַתְנָיא ְו8ַהְבָ/ ֶאת ה, ָעָליו

�ַמָ?א
 �ַמָ/נ
 ', ְדָ@ ֶ#ְ'ֵהא ק
ֵרא ְו#
ֶנה כוָ#ַמִי� ִמְת9ֵהב ַעל ָי

ְוִא� ֵאי� ַמָ?א
 �ַמָ/נ
 ֶ�ֱאמ�ָנה , ֶ�ֱאמ�ָנה ְוִד��ר
 ְ�ַנַחת ִע� ַהְ�ִר'
ת


  :ֵ#� ָ#ַמִי� ִמְתַחֵ ל ַעל ָיד

  

Ï»Î¿Âֹ-4ֵ�ַיִה �
�ְלַב<
: ִמַ=� , � ֵא � ִא� לֹא ָעָ�ה ְ/#�ָבה �ֵמת ִנ3

  :ְוֵי# ָלֶה� ַ/7ָָנה �ְתִחַ'ת ַהֵ,ִתי� ְוע
ָל� ַהָ�א, ְמַצְפְצִפי� ְוע
ִלי�

  

‰»Ï¿Ú«Ó¿Ï�ָרֵאל ְ�ג�ָפ�ַקְרַקְפָ/א 3ְָלא ַמַ-ח ְ/ִפִ י� ,  ִמֶ(ה �
ְ#ֵעי ִיְ

ִ%י ִא� ָהָיה ְלַהְכִעיס , ִ-יָח�ֵמע
ָל� ֶ#ִ-ְתַעDֵל ִמְ ַהִ-יָח� ְוָהָיה ָיכ
ל ְלַה

ְוֶזה ִא� ֵמת ְולֹא ָ#ב ִנ3
� 4ֵ�ַיִה-ֹ� ְ#ֵני� , ִנְקָרא ִמי� א
 ְלָפח
ת מ�ָמר

ָעָ�ר חֶֹד# ְו9ַחר ָ%ְ@ �4פ
 ָ%ֶלה ְוִנְ#ָמת
 ִנְ�ֶרֶפת ְוַנֲעֵ�ית ֵאֶפר ַ/ַחת 

  :� ַהָ�אַ%�
ת ַרְגֵלי ַה3ִDַיִקי� ָ�ע
ָל
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‰»Ï¿Ú«Ó¿Ïַהָ�א ְ%ָלל �ָל
ְוֵגיִה-ֹ� ,  ִמֶ(ה ֵה� ֵא � ֶ#ֵאי� ָלֶה� ֵחֶלק ָלע


ָרה �ַמֲעִ�י� ט
ִבי�  ָ%ֶלה ְוֵה� ֵאיָנ� ָ%ִלי� 9: ַעל ִ�י ֶ#ֵ'# ְ�ָיָד�/

,  � ֵה�ְוֵא, ְולֹא ָע�� ְ/#�ָבה �ֵמת� ְ%ד
ֵאג ָהֱאד
ִמי 9ִ�יר ָהר
ִעי�

ְוֵכ� , ְוֵה� ַ/ְלִמיִדי� א
ָת� ַהַ,ְהָ�ִכי� 3ְִבֵרי /
ָרה ְלִמינ�ת, ַהִ,יִני�

ְחַזק  ַה,�ָמר ַלֲעב
ָדה ָזָרה ִ�ְלַבד 9: ַעל ִ�י ֶ#,
ֶדה ְ�ָכל ַהִ,ְצו
ת ְוה!

ָרה ִמ8#ְר ְוַה,�ָמִרי� ְוֵכ� ַה,�ָמר ַעל ֵאיז
 ֲעֵב, ַ�ֲעב
ָדָת� ָ/ִמיד

�
ְוַה�
ֵרק ע
ל ֶ#ה�א ַה%
ֵפר ָ�ִע7ָר , ֲעֵבר
ת ְלַהְכִעיס ַוֲאִפ � ְלֵת8ב

ְוֵכ� ָהא
ֵמר ֵי# /
ָרה ִמ� ַהָ=ַמִי� ְוֵאיִני ס
ְפָנ0 , ְוה�א א
ֵמר ֶ#ֵאי� ֱאל0ַֹ

ָ=ַמִי� ַוֲאִפ � ְ�ָפס�ק ְוָהא
ֵמר ֵאי� /
ָרה ִמ� ַה, ְ%ל
ַמר ְוֵאיִני ְמַקְ'ָמ0

 
ֶאָחד א
 ְ�ִדְק�3ק ֶאָחד ֶ#ל ֲחֵסר
ת ְוַיִ/יר
ת א
 ְ�ַקל ָוחֶֹמר ֶאָחד א

ְוֵי# א
ְמִרי� ֲאִפ � ַ�/
ָרה ֶ#ְ�ַעל ֶ�ה א
 ְ�ִדְבֵרי , ְ�ִגְזָרה ָ#ָוה 9ַחת

ְ%ל
ַמר ֶ#ֵאי� ִעְנְיָנ0 , ִמ� ַה/
ָרהְוָהא
ֵמר ֵאי� ְ/ִחַ'ת ַהֵ,ִתי� , ס
ְפִרי�

, ָרמ�ז ַ�/
ָרה 9: ַעל ִ�י ֶ#ַ,ֲאִמי� ַ�/
ָרה ְוֶ#ֵ'# ְ/ִחַ'ת ַהֵ,ִתי�

ְוַהְ,ַגֶ ה ָ�ִני� ַ�/
ָרה ֶ# ֹא ַ%ֲהָלָכה ְ%ג
� ְמַנֶ=ה ֶ#ָהָיה 3
ֵר# ְ�ַה4ָד
ת 

ָיה ל
 ְלמֶֹ#ה ִלְכ/ֹב ַ�/
ָרה ַוֲאח
ת ל
ָט� ִ/ְמָנע ֶ#ל 3ִֹפי ְוִכי ַמה ָה


, ְוֵכ� ָהע
ֵבר ַעל 3ְִבֵרי /
ָרה ְ�ָיד ָרָמה ְ�ַפְרֶהְסָיא ִ%יה
ָיִקי�, ְוַכ'
ֵצא �

ְוֵכ� ַה,
ֵ#ְ@ , ְוַהֵ,ֵפר ְ�ִרית ְ�ָ#ר
 ֶ#ֵאינ
 מ
ֵהל ַעְצמ
 ְלַהְכִעיס

 
ְוַהח
ֵטא ְוַג� ַמְחִטיא ֶאת ָהַרִ�י� ְ%ָיָרְבָע� , ְלֵהָרא
ת ְ%ָעֵרלְ�ָעְרָלת

ְוֵכ� , ְוָהֶאִ�יק
ר
ס ְוה�א ַהְ,ַבֶ(ה ַ/ְלִמיד ָחָכ� ְ�ָפָניו, ֲאִפ � ְ�ֵחְטא ַה7ַל

ָ/ר 3ֶֶרְ@  ַ/ְלִמיד 3ְָיֵתיב ָקֵמי ַרֵ�י0 ְוא
ֵמר 3ָָבר ֶזה 8ס�ר ה�א א
 מ!

3#ֶ%ְ
ֵר# ֵאיז
 3ָָבר , ְ�ִ#יט
ת ְולֹא 3ֶֶרְ@ ֶ#ֵאָל0 
ְוֵכ� ַהְ,ַלְגֵלג ַעל ַר�
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ְוֵכ� ַהְ,ַבֶ(ה ַ/ְלִמיד ָחָכ� ֶ# ֹא ְ�ָפָניו , ֶ#ל 4!ְזָמא ְוֵאינ
 ַמֲאִמי� ִלְדָבָריו

%ָ 
ֵא � ָהא
ְמִרי� ַמאי 9ֲהנ� ְ%ג
� ֵא � ָהא
ְמִרי� 3ֶֶרְ@ 4ְנ�ת ַהֵ-י ַרָ�ָנ� א

א
 ָ%ֵא � ָהא
ְמִרי� ַמאי 9ֲהנ� ַל� , ַל� ַרָ�ָנ� ְלִדיְדה� ָקר� ְלִדיְדה� ָ#נ�

א
 ַ/ְלִמיד 7#ֶ
ֵרא , ַרָ�ָנ� ְ%ל�� 8ְסר� ָלנ� י
ָנה א
 ָ#ר� ַל� ע
ְרָבא

ְוֵכ� ַהְ,ַבֶ(ה ַלֲחֵבר
 ִ�ְפֵני ַ/ְלִמיד , ְוַרִ�יְלַר�
 ִ�ְ#מ
 ְוֵאינ
 א
ֵמר מ
ִרי 

ֵ�י� ֶ#ָ,ַסר ִיְ�ָרֵאל ְ�ַיד ַה4
י ְלַה%
ת
 א
 ֶ#ָ,ַסר , ְוַה,
ְסִרי�, ָחָכ�


ר ְלִהְת4ָא
ת ְולֹא ְלֵ#� �ַפְרָנס ַהֵ,ִטיל ֵאיָמה ְיֵתָרה ַעל ַה��Dִ, ָממ
נ

�ה ְמָלאָכה ְ�ח
ל
 ֶ#ל מ
ֵעד 3ֶֶרְ@ , ָ#ַמִי�ֶ
ְוַהְ,ַבֶ(ה ֶאת ַה,
ֲעד
ת ֶ#ע


ְוַהַ,ְלִ�י� ְ�ֵני , ִ�ָ(י
� ֶ#ֵאינ
 ַמֲאִמי� ְ�ִא<�ר ֶזה ְולֹא ִמ=�� ֲהָנ9ת ַעְצמ

ְוִנְרֶאה ִלי ִ%י 4ַ� ֶזה , ְתַ%ֵ�ד ִ�ְקל
� ֲחֵבר
ְוַהִ,, ֲחֵבר
 ָ�ַרִ�י� ְ�ָפָניו

ֵסֶפר ֶ�� ִסיָרא ְוִסְפֵרי ֶ�� ַלֲעָנה  ְוַה7
ֵרא ִ�ְסָפִרי� ִחיצ
ִני� ְ%ג
�, ְ�ָפָניו

ֶ#ֵה� 3ְִבֵרי ֲהַבאי �מ
ְ#ִכי� ִל�
 ֶ#ל 8ָד� ָ�ֶה� ְוַעל ְיֵדי ֵ%� ִמְתַ�ֵ&ל 

ֲאָבל ִסְפֵרי ֵמיָר� ְוָכל 8#ְר ִמיֵני , 
ָרה �ְכג
� ִסְפֵרי ַהִ,יִני�ִמְדְ�ֵרי /

 ְ%מ
 8#ְֶמר� ִ�יר�ַ#ְלִמי, ְסָפִרי� ֶ#ָ ֶה� ֵאיָנ� ֶאָ א ְ%ק
ֵרא ְ�ִא4ֶֶרת

ְולֹא ,  ְוַה 
ֵח# ַעל ַהַ,ָ%ה ְוק
ֵרא ָ�ס�ק ֶאָחד ְור
ֵקק)א"י ה"ַסְנֶהְדִרי� פ(

א ָ�ס�ק 3ְָכל ַהַ,ֲחָלה ֶ#ֵ'# �
 ְזִכיַרת ח
ִלי �ְרפ�8ה ְוֵ#� ָ#ַמִי� ָיְעָ�ִמ

 �
4ְ�ַב�ִלי� ' ְוַהה
ָגה ֶאת ה', וכו" ַוִ'ְקָרא ֶאל מֶֹ#ה"ֶאָ א ֲאִפ � ְ%ג

ְ%מ
 ֶ#ָ%ת�ב , � ֶ#ֵאינ
 ַמְזִ%יר
 ְ�ִכ-�י
ו �ֵפְר#
 ִ�יר�ַ#ְלִמי ֵ#ְ�א
ִת'
ָתי

, 3ְַוָקא ְ�ַח��ַרת ְ�ֵני 8ָד� )ח"ז י"ע (�ְבַתְלמ�ָדא ִדיַד�, ֶזה ְ#ִמי ְוֶזה ִזְכִרי

:-ָ ְוֵכ� ִמי , ְוַה�
ֶזה 3ְַבר ַהֵ=� ְוה�א ַהַ,ְזִ%יר 3ְִבֵרי /
ָרה ְ�ָמק
� ְמט!

ְוֵכ� , ְ#ָנה ֶ#ִהיא ֵ�ר�# ַהִ,ְקָרא7#ֶ
ֵרא ִמְקָרא ְוֵאינ
 ַמ4ִ#ְיַח ַעל ַהִ,
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ז "ִמְ#ֵלי כ (ז�ָלִתי ְ�ִסְתֵרי /
ָרה ֶ#ָ%ת�ב ָ�ֶה�, ַה 
ֵמד /
ָרה ְוֵאינ
 ְמַלְ,ָד0

ְוֵכ� ִמי ֶ#ֶאְפָ#ר ,  ְ%ָבִ�י� ִלְלב�ֶ#ָ@ ַרק ַלֲחִסיִדי ַה3
ר ָהְרא�ִיי� ְלָכְ@)ו"כ


, ָרה ְוֵאינ
 ע
ֵסק 0�ָ ֶאָ א ִ�ְסח
ָרה �ְבִמיִלי 3ְָעְלָמאל
 ַלֲעסֹק ַ�/

ְוָהָרִכיל ְוה�א ַה&
ֵע� 3ְָבִרי� ִמֶ(ה �מ
ִליְ@ ַלֶ(ה 9: ַעל ִ�י ֶ#ֵאיָנ� 3ְִבֵרי 

 ְוַהְ,ַסֵ�ר ָל#
� ָהַרע, 4ְַנאי ְו9: ַעל ִ�י ֶ#ה�א ֱאֶמת ְ%ִעְנַי� 3
ֵאג ְלָדִוד

ְוַה,
ִציא ֵ#� ַרע ַעל , ֶ#ְ,ַסֵ�ר ִ�ְגנ�ת ֲחֵבר
 9: ַעל ִ�י ֶ#ה�א ֱאֶמת

�ְ#ל
ָ#ה ֵא � ָהָרִכיל �ַבַעל ְל#
� , ֲחֵבר
 ְוַהְ,ַסֵ�ר ִ�ְגנ�ת
 ְוֵאינ
 ֱאֶמת

ק�ִלי� ָהַרע ְוַה,
ִציא ֵ#� ַרע ֵה� ְ%ִא � ָ%ַפר ָ�ִע7ָר ַוֲחמ
ִרי� �ְ#

ְ%ָ#לֹ# ֲעֵבר
ת ַהֲחמ�ר
ת ֶ#ְ�ָכל ַה/
ָרה ְוֵה� ֲעב
ָדה ָזָרה ְוִג �י ֲעָרי
ת 

, ַהְ,ַלֶ�ה ְ�ִרִ�ית ְולֹא ֶהְחִזיר
 ֵאינ
 ָק� ִ�ְתִחַ'ת ַהֵ,ִתי�, �ְ#ִפיכ�ת 3ִָמי�


ְוַהְ,ַבֵ&ל ִ�ְרָיה �ְרִבָ'ה , תְוַהְ,ַחֵ ל ַ#ָ�ת ִנ3
� ְ�ֵגיִה-ֹ� ְלד
ֵרי 3
ר

  :ְ�ֵמִזיד �ֵמת ְ�לֹא ָ�ִני� ֵמת ְ�ָכֵרת ָ�ע
ָל� ַהֶ(ה ְולֹא ִיְחֶיה ָלע
ָל� ַהָ�א

ַהָ�א ַעל ֵאֶ#ת ִאי# , ְ#ל
ָ#ה י
ְרִדי� ַל4ֵיִה-ֹ� ְוֵאיָנ� ע
ִלי� ְלע
ָל�

ְר4ָל �
 ְוֵאינ
 ִמְתַ�ֵ'# ֶאָ א ְוַהְ,ַכֶ-ה ֵ#� ַרע ַלֲחֵבר
 9: ַעל 4ַ ב 3ְמ!


9ְ@ , �ְ#ֵניֶה� ֵי# ָלֶה� ֵחֶלק ָלע
ָל� ַהָ�א, ֶ#ה�א ִמְתַ%ֵ�� ְלַהְכִלימ

  :ֵאי� ל
 ֵחֶלק ָלע
ָל� ַהָ�א, ַהַ,ְלִ�י� ָ�ָניו ַמָ,#
  

‰»Ú»a¿̄«‡ ַהֶ(ה �ָל
ְוַה7ֶֶר� ַקֶ'ֶמת ָלע
ָל�  3ְָבִרי� א
ֵכל ֵ�ר
ֵתיֶה� ָ�ע

ְוָל#
� ָהַרע ְ#ק�ָלה , 3ִָמי� �ְ#ִפיכ�ת, 4ִ �י ֲעָרי
ת, ֲעב
ָדה ָזָרה, ַהָ�א

4ְד
ָלה ִמָ%ל . ְולֹא ע
ד ֶאָ א ֶ#ֵאי� ל
 ֵחֶלק ָלע
ָל� ַהָ�א, ִ%ְ#ָלְ#ָ/�


ֵפְ@ 3ְֵמי ַזְרִע'
ת ַעְצמ
 ַעד ס
: ָהֲעֵביר
ת ַה,
ִציא ַזְרע
 ְלַבָ&ָלה ֶ#=

ָהע
ָל� ְוַג� ָ%ל ָהֲעֵביר
ת ִנְתָקִני� ִ�ְת#�ָבה ֲאָבל ז
 ֵאי� ָל0 ְ/#�ָבה 
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 ְוֵי# 4
ְרִסי� ִאי ָלא ְבֵחיָלא ):ט"רי (ַ%ִ-ְזָ%ר ְ�ֵסֶפר ַה(ַֹהר ָ�ָרַ#ת ַוְיִחי

  :ִדְתי�ְבָ/א ָיִתיר ְוָתִדיר

  

≈·¬Ú…̇Â¯È �
 ֶ#ֵ�י� 8ָד� ַלֲחֵבר
 ַק 
ת ִמָ%ל ֲעֵבר
ת ֶ#ֵ�י� 8ָד� ַלָ,ק

�ִבְבִחיָנה 9ֶחֶרת ֲחמ
ר
ת ִמ%!ָ � ִ%י ֵאי� ָלֶה� #�� ַ/7ָָנה ַעד ֶ#ְ'ַרDֶה 

�
  :ֵאת ֲחֵבר
 ְוִיְמחֹל ל
 ֵ�י� ְ�א
ָנ9ת 3ְָבִרי� ֵ�י� ְ�א
ָנ9ת ָממ

  

≈Á«‰ÈƒLÈƒÏ¿M«‰ ˜∆Ï:  
Ì…Â˜»n«Ï Ì»„»‡ ÔÈ≈a∆L …̇Â¯È≈·¬Ú ˙«·eL¿̇ƒa:  

  

ÔÈ≈‡ֵפר ָ�ִע7ָר
ע
ֵמד ִ�ְפֵני ַהְ/#�ָבה ,  ְלָ@ #�� ֲעֵביָרה ֲאִפ � ַה%


ָעַבר , ְו9ְרָ�ָעה ִח �ֵקי ַ%ָ�ָרה ֵה�. ַוֲאִפ � ָעָ�ה ְ/#�ָבה ִ�ְ#ַעת ִמיָתת


, ת ֲעֵ�ה ֲהָקל
ת ְוָעָ�ה ְ/#�ָבה לֹא ָזז ִמַ=� ַעד ֶ#,
ֲחִלי� ל
ַעל ִמְצו

, ְ/#�ָבה ְוי
� ַהִ%��ִרי� ְמַכְ�ִרי�, ָעַבר ַעל ִמְצו
ת לֹא ַ/ֲעֶ�ה ַה7ַ 
ת


ת ָעַבר ַעל ַהֲחמ�ר
ת ְוֵה� ַחָ'ֵבי ְ%ִרית�ת �ִמיָתה ִ�יֵדי ָ#ַמִי� ֵ�י� ְ�ִמְצו

ֲעֵ�ה ֵ�י� ְ�ִמְצו
ת לֹא ַ/ֲעֶ�ה ְוַחָ'ֵבי ִמית
ת ֵ�ית 3ִי� ח�E ֵמִח �ל 

ָעַבר ַעל ִח �ל ַהֵ=� , ְ/#�ָבה ְוי
� ַהִ%��ִרי� ְוִי<�ִרי� ְמַכְ�ִרי�, ַהֵ=�


ְ#ֵעי ִיְ�ָרֵאל ְ�ג�ָפ� ְוָכ� �
ל ַה'
ְרִדי� א
 ַעל ַהֲחמ�ר
ת ִמ%!ָ � ְ%ג

ַל4ֵיִה-ֹ� ְוֵאיָנ� ע
ִלי� ְוָכל ֶ#ֵאיָנ� ָקִמי� ִ�ְתִחַ'ת ַהֵ,ִתי� ְוָכל א
ָת� 

ֶ#ֵאי� ָלֶה� ֵחֶלק ָלע
ָל� ַהָ�א ַ%ִ-ְזָ%ר ְלֵעיל ְ�א
ֵרְ@ ִ�ְ#ֵני ֲחָלִקי� 

  :ה ְמַכְ�ִרי�ְ/#�ָבה ְוי
� ַהִ%��ִרי� ְוִי<�ִרי� �ִמיָת, ַהִ-ְזָ%ִרי�
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ÌÈƒ̄eqƒi«‰�ָ%ל ִמיֵני ִי<�ִרי �ֵה �,  ְמַכְ�ִרי�ַעד ֲאִפ � , ְוַעד ֵהיָכ� ַ/ְכִליָת

 ָיד
 ְוֵכ� ִא� ֵהִטיל, ֶ#ֶ-ֱהַפְ@ ל
 ֲחל�ק
 ְוט
ֵרַח ְלָהְפָכ0 ְ%ֵדי ְלל
ְב0#ָ

  :ִריְ@ ְלָהִטיל ָיד
 ַ�ַע� ְ#ִנָ'הַ�ִ%יס ְלה
ִציא ְ#ֵני 3ִיָנִרי� ְוָעָלה ֶאָחד ְוָצ

‰»·eL¿z«‰ 0�ָ ָת0 ָהֲעֵביָרה ַעְצָמ0 ֶ#ָחָטא
 ִהיא ְ%ג
� 8�ָ#ֶה ְלָיד
 א

ְ%ג
� ְ�א
ָת0 ִאָ=ה �ְבא
ת
 ֶ�ֶרק �ְזַמ� ַ%'
ֵצא , ְולֹא ֲעָ�8ה ַ�ַע� �ְ#ֵ/י�



 �ְבא
ת
 ָמק
� ָהִרא#�
ְוִא� ָ#ב ֵמ9ֲהָבה א
 ֲאִפ � , � ְוַכ'
ֵצא �

ְוִא� ָ#ב ֵמֲחַמת ֶ#ָ�א� , ֶהָעו
� ֶנֱעָקר ֵמִע7ָר
 ְ%לֹא ָהָיה, ִמִ'ְר9ת ָהעֶֹנ#

   :ֵאי� ֶהָעו
� ִנְרָ�א ְלַגְמֵרי ְוִנְקָרא ַ�ַעל מ��, ָעָליו ִי<�ִרי�

 

‰»·eL¿z«‰¿Â3ְ ְצִריָכה ִו�3י �ְוִע7ַר ַה�3�ִי ה�א ָחָטאִתי ֲעִויִתי , ָבִרי

 ):ז"י
ָמא פ (�ַב4ְָמָרא ִדיַד�. 'ֲאָבל ָחָטאנ� ֲאַנְחנ� ַוֲאב
ֵתינ� כו, ָ�ַ#ְעִ/י

ִר�
נ
 ֶ#ל . ַוֲאַקDֵר ְוא
ִסי: �
 3ְָבִרי�,  נ!ַ<ח ִו�3י)ס
: י
ָמא (�ִביר�ַ#ְלִמי

, ִתי ָ�ַ#ְעִ/י ְוָהַרע ְ�ֵעיֶניָ@ ָעִ�יִתי �ְבַדַעת ָרָעה ָהִייִתי ע
ֵמדע
ָל� ֲעִוי

ַוֲהֵריִני ִמְתָחֵרט ֵמֶה� ְוַהְלַואי ֶ# ֹא , �ְבֶדֶרְ@ ְרח
ָקה ָהִייִתי ְמַהֵ ְ@

ֱאלַֹהי ' ְיִהי ָרצ
� ִמְ ָפֶניָ@ ה, ֲעִ�יִתי� �ַמה ֶ#ָעִ�יִתי לֹא ֶאֱעֶ�ה ע
ד

, לֵֹהי ֲאב
ַתי ֶ#ְ/ַכֵ�ר ִלי ַעל ָ%ל ְ�ָ#ַעי ְוִתְמחֹל ִלי ַעל ָ%ל ֲעו
נ
ַתיֶוֱא

ֶ#ָחָטאִתי ְוֶ#ֲעִויִתי ְוֶ#ָ�ַ#ְעִ/י ְלָפֶניָ@ ִמ'
� , ְוִתְסַלח ִלי ַעל ָ%ל ַחְ&א
ַתי

, ִגְל�4ִלי� ֲאֵחִרי�ֵ�י� ְ�ִגְל�4ל ֶזה ֵ�י� ְ�, ֶ#ִ-ְבָרא ָהע
ָל� ַעד ַה'
� ַהֶ(ה

ֵ�י� ְ�ִא<�ֵרי /
ָרה ֵ�י� ְ�ִא<�ֵרי 3ְִבֵרי ס
ְפִרי� ְוַת7ָנ
ֵתיֶה� �ְסָיֵגיֶה� 

ִיְהי� ְלָרצ
� ִאְמֵרי ִ�י , ִ%י 9ָ/ה ה�א ָהר
ֶצה ִ�ְת#�ָבה, �ִמַ-ֲהג
ֵתיֶה�

  :יצ�ִרי ְוג
ֲאִל' ְוֶהְגי
� ִלִ�י ְלָפֶניָ@ ה
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ÈƒLÈƒÏ¿M«‰ ˜∆Ï≈Á � L∆„…w«‰ «Áe¯ ˙«‚»O«‰ «̇‚»‰¿�«‰¿a:  
  

 Ô…ÂL‡ƒ̄»‰ ¯«Ú«M«‰  
ÔÈƒ·»‰¿Ï ¿Í∆̄…̂ …Âa ‰∆È¿‰ƒi∆L ¯evƒw«‰ ˙ÈƒÏ¿Î«̇¿a …̇ÂÓ»Ï…ÂÚ»‰ ˙e‰«Ó¿a 

‰»‡e·¿p«‰ ˙e‰«Ó:  
‰≈pƒ‰ֲאֶ�ר ֶהֱאִציל ָ�ל ָהע�ָלמ�ת ִנְקָרא ֵא �י� ס�  ְוֵאי�  ַהַ�ֲאִציל ָהֶעְלי�

, #� �$) ְ(מ$ָנה לֹא ְ#ֵ�) ְולֹא ְ#א�ת ַוֲאִפ%$ ְ#ק�ֵצי ָהא�ִת"�ת ְ�ָלל

ֶזה ְנָ�ָמה , ְוֶהֱאִציל ֲחִמָ.ה ע�ָלמ�ת. ְוָלֵכ� ֲאִפ%$ ַהִהְרה$ר +ס$ר #�

ט $ְבֵרי� "ְ#ִת$3� י( ַהִ($3ִני) +ָד) ַה3ְַדמ�� ַה1ְִזָ�ר ְ#ֵסֶפר, ְוֵה�, ַל0ֶה ְוֶזה ַל0ֶה

ַהֵ.ִני ע�ָל) ,  $ִבְל��� ַה9ְא�ִני) ִנְקָרא ַצְחָצח�ת)$ְבַכָ�ה ְמק�מ�ת' ִ(יק�� ע

ַהֲחִמיִ�י , ָהְרִביִעי ע�ָל) ַהְ"ִציָרה, ַהְ.ִליִ�י ע�ָל) ַהְ#ִרי+ה, ָהֲאִציל$ת

ִ�י ק�צ� , ה ;ַחת"ַהֲחִמָ.ה ע�ָלמ�ת ִנְקְרא$ הויְוֵא%$ . ע�ָל) ָהֲעִ:ָ"ה

א ִרא��ָנה "וה, ד ֲאִציל$ת"והיו, ]+ָד) ַקְדמ��[ק "ד ה$א א"ֶ�ל יו

ק ְלרֹב "$ְלִפי שא. א ;ֲחר�ָנה ֲעִ:ָ"ה"וה, ו ְיִציָרה"ְ#ִרי+ה והוא

ד ִ�י ָהֵאי� ס�  ֲאִפ%$ "ֵהָעְלמ� ֵאי� ל� ְ(מ$ַנת א�ת ֶאָ%א ק�צ� ֶ�ל יו

ְ(מ$ַנת ק�< ֵאי� ל� ָלֵכ� ֵאי� +נ$ ַמְזִ�יִרי� ְלע�ָל) ֶאָ%א ;ְרָ#ָעה ע�ָלמ�ת 

ִ�י ֵה) א�ִת"�ת 9ְמ$ר�ת ְו;ְרַ#ְעָ() ַיַחד , ֲאִציל$ת ְ#ִרי+ה ְיִציָרה ֲעִ:ָ"ה

  :ה"ִנְקָרִאי) ֵ�) הוי

  

„…ÂÚָה;ְרָ#ָעה ְלֵתַ�ע ַמְדֵרג�ת ְוֵה) ָחְכָמה $ִביָנה ְוֵ��  ֵאק$ְ%ַחְת ִנ $%

ִ�י ֵא%$ ָה;ְרָ#ָעה ִנְקָרִאי) ;ְרָ#ָעה ְיס�ד�ת . ַקְצו�ת ַהִ(ְפֶאֶרת $ַמְלכ$ת

. ֶעְלי�ִני) ֶ�ֵה) ;ְרָ#ָעה ע�ָלמ�ת ֲאִציל$ת ְ#ִרי+ה ְיִציָרה ֲעִ:ָ"ה
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ק ָהע�ָל) "ד ֶ�ה$א א"ְו+ְמָנ) ק�צ� ֶ�ל יו, ֵתַ�ע ְסִפיר�תְוֶנְחָלִקי) ְל

ַהֲחִמיִ�י ָהֶעְלי�� ��ֵלל �Aָ%) $ב� ְלַב@� �ֶֹר� ָ�ל ;ְרָ#ָעה ַהְ"ס�ד�ת 

ְוִנְמָצא ִ�י , ֲאִציל$ת ְ#ִרי+ה ְיִציָרה ֲעִ:ָ"ה, ֶ�ֵה) ;ְרָ#ָעה ע�ָלמ�ת

ְ�ָלל ָהע�ֶלה ִ�י ָהֵאי� . � י�ֵתר ֵמ;ְרָ#ָעה ְיס�ד�ת ִ#ְלַבדְלע�ָל) לֹא ֵי

  :ס�  ֵאינ� ִנְכָלל ְ#�$) ֶחְ�#�� ְ�ָלל

  

¿Í»k ¯«Á«‡¿Âְוֵה) ֵ�) ֶאָחד ֶ�ל , ַ#ְ(ִחָ%ה ֵה) ְ�ָלל$ת ֶאָחד.  ָהע�ָלמ�ת

ז$ַלת ַה.ֶֹר� ֶ�ָ%ֶה) ֶ�ה$א , ְו;ַחר Bְ�ָ ֶנְחַלק ְל;ְרָ#ָעה ְיס�ד�ת. ה"הוי

ד ְוִהיא ַהCְִפיָרה ָהֲעִ:יִרית ָהֶעְלי�ָנה ִמ�Aָ%) ַה1ְִקָרא "ק ק�צ� ֶ�ל יו"א

   :ְו;ַחר Bְ�ָ ֵא%$ ָה;ְרָ#ָעה ְיס�ד�ת ֶנְחְלק$ ְלֵתַ�ע ְסִפיר�ת 1ִ�ְַזָ�ר, ֶ�ֶתר

 

)ֵ�ְ#ִ �. י ֲחל�3Aת ְוֵה) ַהַ�ֲאִציל ְוַה1ֱֶאָצִלי) �Aָ%)ְוִה1ֵה ָ�ל ֶזה ִנְכָלִלי

,  ַעד ֶ�%ֹא ִנְבָרא ָהע�ָל))ג"Dֶֶרק כ(ְוֶזה$ ֶ�ָ�ת$ב ְ#ִפְרֵקי ַרִ#י ֱאִליֶעֶזר 

ִ�י ָהֵאי� ס�  ַה1ְִקָרא , ָהָיה ה$א $ְ�מ� ֶאָחד, ְרצ�נ� ל�ַמר ָהע�ָל) ַה0ֶה

ִ�י , ַה�ֹל ֶאָחד, ה ;ַחת" ַהְ�ל$ִלי) ִ#ְ�מ� ֶ�ה$א הויה$א ְוַה1ֱֶאָצִלי)

  :ָהְיָתה ַהַ.ְלֶהֶבת 9ְנ$ָזה 9ַ#ֶַחֶלת
  

‰≈pƒ‰¿Âה ַה1ְֶחֶלֶקת " ִנְתָ#ֵאר ִ�י ָ�ל ָהע�ָלמ�ת ִנְכָלִלי) ַ#ֵ.) הוי

ָל) ֵמֶה) ִנְפַרט ַעל $ְכמ� ֵ�� ָ�ל ע�, ְל;ְרָ#ָעה ְיס�ד�ת $ְלֶעֶ:ר ְסִפיר�ת

ד ַה1ְִקָרא ָחְכָמה "ִה1ֵה ע�ָל) ָהֲאִציל$ת ֶ�ה$א א�ת יו, ֵ�יַצד. ֶ@ֶרBְ ֶזה

ה ;ַחת ְ�ֵלָמה ֶנְחֶלֶקת "ְוֵי� #� הוי. ֶנְחַלק ְלָכל ַהְ#ִחינ�ת ַה1ְִזָ�ר�ת

Bְ ַה1ְִזָ�ר ִ#ְכָלל$ת ָ�ל ְל;ְרָ#ָעה ְיס�ד�ת ְוֶעֶ:ר ְסִפיר�ת 9ְמ$ר�ת ַעל ֶ@ֶר
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��ְוַעל ֶ@ֶרBְ ֶזה ה$א ְ#ָכל ע�ָל) ֵמֲחִמָ.ה ע�ָלמ�ת , ָהע�ָלמ�ת ַמָ

ְוַעל ֶ@ֶרBְ ֶזה ע�ד ה�ֵלBְ ְוִנְפַרט ָהִעְנָי� ְ#ַתְכִלית ַהDְָרט$ת ַעד , ַה1ְִזָ�ִרי)

ָפל ֵאי� ְלBָ ְ#ִרָ"ה ַקָ%ה ֶ�ֵאי� ָ#E 1ִ�ְֶמָצא ִ�י ֲאִפ%$ 0ֶ#ַה ָהע�ָל) ַהָ.

ְוָכל ֶזה ְלה�ר�ת . ה $ְכָלל$ת ֶעֶ:ר ְסִפיר�ת"ְ�ָלל$ת ;ְרַ#ע א�ִת"�ת ההוי

  :ִ�י ַה�ֹל ִנְבָרא ִמ�ַֹח ַהַ�ֲאִציל ִיְתָ#ַרBְ ְוֵאי� ז$ָלת�
  

„…ÂÚְדֵרג�ת ֵמר�) +ָד)  ַהְקָ@ָמה ;ֶחֶרת ְוִהיא ִ�י ָ�ל ֵא%$ ַהְ#ִח�ינ�ת ְוַהַ

�Aָ%) ֵה) ז� ְלַמְעָלה ִמ�0 ְוז� , ַה3ְַדמ�� ַעד ַהְ(ה�) ֶ�ָ#ע�ָל) ַהָ.ָפל

ִ�י ָהֶעְלי�� ֵמֲחֵבר� ִמְתַלֵ#� (�Bְ ַהַ(ְח(�� ִמֶ�$1 ִ�ְנַ�ָ�ה , ְלָפִני) ִמ�0

ל$ת ָהֶעְלי�� ִמְתַלֵ#� ַ#ַ(ְח(�� ַרק ְ#ִחיָנה ְו+ְמָנ) ֵאי� ָ�ל ְ�ָל, ַל$9 

Dְָרִטית ַ(ְח(�ָנה ֶ�ָ#ֶעְלי�� ִמְתַלֵ#� ְ#ָכל ַהַ(ְח(�� ְוֵכ� ַעל ֶ@ֶרBְ ֶזה ַעד 

� ִ#ְכָלל$ת, ְ#אֶֹפ� ֶ�ָ�ל ָהע�ָלמ�ת. ִס"$) ָהע�ָלמ�ת%ָ A� �ֵה� ָ�ל , ֵה

ַה�ֹל ה$א ְ#ֶדֶרBְ , ְ#ָכל Dְָרט ֵמֶה), ִפ%$ ָ#ע�ָל) ַהָ.ָפלֲא, ְ#ִחיָנה ֵמֶה)

� ֵה� ְ�ִעְנַי� ְלב$ִ�י) ֶזה , ֶזה%ָA��ֶ ִניִמי ִמ0ֶה ַעדDְ ִמ0ֶה ְוֶזה �ִ�י ֶזה ֶעְלי�

� ְלב$ִ�י) ֶאל ָהֵאי� ס�  $ְנָ�ָמה ְלָכל ַה1ְָ�מ�ת%ָAַל0ֶה ְוכ:  
  

Ì»�¿Ó»‡¿Â ט$ת ָהא�ר�ת.ְDַָכל ע�ָל) ֵמֵא%$ ַהֲחִמָ.ה ֵי� ֶהְבֵ@ל ְ#ִהְת#ְ 

ַעד ֵהיָכ� ַמ9ִיִעי� ְ�ֵדי ֶ�ִ"ְהֶיה ֶהְפֵר� ֵ#י� ֶזה ַל0ֶה ְוֵכ� ֵי� ֶהְפֵר� ;ֵחר 

ֵאי� ֶזה ְו, ְוֵכ� ִ#ְפָרֵטי ַהDְָרט$ת, ִ#ְפָרֵטי ָה;ְרָ#ָעה ְיס�ד�ת ֶ�ְ#ָכל ע�ָל)

   :ָמק�) ֵ#א$ר ִעְנַי� ֶזה
 

‡»̂¿Óƒ�¿Â Bְָל � ִ�י ְ�מ� ֶ�ְ#ֶדֶרBְ ִהְתDְַ.ט$ת ָהא�ר�ת ִמְ%ַמְעָלה ְלַמFָה ֵאי

ְסִפיָרה ֶ�ֵאיָנE ְ�ל$ָלה ִמָ�ל ָהֶעֶ:ר ְסִפיר�ת ְוָכל ְסִפיָרה $ְסִפיָרה 
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ֵ�� ָהִעְנָי� ְ#ִהְתDְַ.ט$ת ָהא�ר�ת , ר�תִמְתַחֶ%ֶקת ָלֲאָלִפי) $ְלִרְבב�ת ְסִפי

, ִ�י ַהDְִניִמי ֶ�ְ#כAָ%) ִנְקָרא ֶ�ֶתר, ִמִ#ְפִני) ְוַלח$< ִיְהֶיה ַעל ֶ@ֶרBְ ֶזה

ְוַהִחיצ�� ֶ�ָעָליו ֵ�� , ְוַהִחיצ�� ֶ�ָעָליו ִ#יָנה, ְוַהִחיצ�� ֶ�ָעָליו ָחְכָמה

ַהִחיצ�� ֶ�ְ#כAָ%) ַמְלכ$ת ְוֵכ� ָ�ל ְ#ִחיָנה $ְבִחיָנה ְו, ְקָצו�ת ַהִ(ְפֶאֶרת

$ְלִפי ֶ�ֵ#א$ר . ִהיא ֶנְחֶלֶקת ְ#ֶדֶרBְ ֶזה ָלֲאָלִפי) $ְרָבב�ת Dְָרֵטי Dְָרִטי)

 �ִעְנָי� ֶזה ְ#ָכל ְ�+ר ָהע�ָלמ�ת ִנְתָ#ֵאר ֶאְצֵלנ$ ז$ַלת ִעְנָי� ָהֲעִ:ָ"ה ָלֵכ

3ֵָ�נ$ Dֹהְנָבֵאר ִע Aֶאל ְ@ר$� ְמב Bְר ִנְמָר< ַמה ֶ�ֵ"� צֶֹר$Gְנָינ� ְ#ִק:  
  

‰≈pƒ‰�ְלִפי ֶ���ֵלל ָ�לֹ� , ְוָהֶעְלי�� ִנְקָרא ֲעָרב�ת,  ִ�ְבָעה ְרִקיִעי� ֵה

ְל9ַל 9ַ, 9ְַל9ַל ַהַ�3ִי , ְוֵה) 9ְַל9ַל ַהHֵֶכל, ְסִפיר�ת ִרא��נ�ת ְ@ֲעִ:ָ"ה

ֶחֶסד , ַוֲחִמָ.ה 9ְַל%ִ9ַי) ַ�ְ#ַתאי ֶצֶדק ַמֲאִדי) ַחָ�ה נַֹגE. ַהַ�0ָל�ת

. ��ֵלל ��ָכב $ְלָבָנה, ְוַגְל9ַל ִ�ִ.י ְיס�ד, 9ְב$ָרה ִ(ְפֶאֶרת ֶנַצח ה�ד

י ה$א ְסִפיַרת  ִ�):ב"ֲחִגיָגה י(ְוָה;ֲחר�� ִנְקָרא ִויל�� ֵאינ� ְמַ�ֵ�� ְ�ָלל 

, ְוֵה). ַמְלכ$ת ְ@ֲעִ:ָ"ה ְוַג) ִהיא ְ#ַעְצָמE ֶנְחֶלֶקת ְלֶעֶ:ר ְסִפיר�ת ְ�ֵבה

ִויל�� ֶ�ֶתר ֶ�ָ#E ְו;ְרָ#ָעה ַהְ"ס�ד�ת ֵא� ר$ַח ַמִי) ָעָפר ֶ�ָ#ע�ָל) 

ְוִנְמָצא . ַ�ְלכ$תֵה) ָחְכָמה $ִביָנה ְוֵ�� ְקָצו�ת ַהִ(ְפֶאֶרת ְוַה, ַהָ.ָפל

ְ�ִלי ְוגֶֹל) ְלָכל ָהע�ָל) , ֶ�ַהַ�ְלכ$ת ֶ�ַ#ַ�ְלכ$ת ֶ�ָ#E ִהיא ְיס�ד ֶהָעָפר

�%A� , ִמָ�ל (ְ�ל$ִלי E#ָ�ֶ ָלד�ת�)ְבֶזה ַהְ"ס�ד ֶהָעָפר ִנְמְצא$ ָ�ל ַה$

  : ָהָיה ִמ� ֶהָעָפרְ#ס�ד ַה�ֹל, ָה;ְרָ#ָעה ְיס�ד�ת ַה1ְִזָ�ִרי)
  

È≈̄¬‰«ÂהFִָמִ#ְפִני) ְוַלח$<,  ִנְתָ#ֵאר ִמְ%ַמְעָלה ְלַמ �ִ�י ִה1ֵה . ְוִה1ֵה ֵ�� ֵה

ְיס�ד ֶהָעָפר ָ�ל$ל ֵמֶעֶ:ר ְסִפיר�ת ְוַהֶ�ֶתר ֶ�ָ#ֶה� Dְִניִמי ִמ�Aָ%) ְוִנְקָרא 
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, ְוח$ָצE ל�. ָחְכָמה ַחָ"ה,  ל�ְוח$ָצE. ְ#ִחיַנת ְיִחיָדה ֶ�ל ְיס�ד ֶהָעָפר

, ְוח$ָצE ל�. ר$ַח, ֵ�� ְקָצו�ת ַהִ(ְפֶאֶרת, ְוח$ָצE ל�. ְנָ�ָמה, ִ#יָנה

, ְוז� ַהַ�ְלכ$ת ֶנְחֶלֶקת ְלֶעֶ:ר ְסִפיר�ת ֶ�ָ#E. ֶנֶפ� ְיס�ד ֶהָעָפר. ַמְלכ$ת

ֶ�ֵאי� #� , ס�ד ֶהָעָפר ַעְצמ� ַהָחְמִריְוַהַ�ְלכ$ת ַהִחיצ�ָנה ֶ�ָ#ֶה) ה$א ְי

ְוָכל ַמה ֶ�ִ#ְפִני) ִנְקָרא , �$) ר$ָחִנ"$ת ֶאָ%א חֶֹמר ָעכ$ר ַה1ְִקָרא @�ֵמ)

ִ�י ַהַ�ְלכ$ת ַהִחיצ�ָנה , ְוַעל ֶ@ֶרBְ ֶזה ִ#יס�ד ַהַ�ִי). ֶנֶפ� ַה@�ֵמ)

ִחי) ְוִנְקָרא צ�ֵמַח ְוָכל ַמה ֶ�ִ#ְפִני) ִנְקָרא ֶ�ְ#כAָ%) ִנְקָרא ַמִי) ַהַ�ְצִמי

ֶ�ֵה) ַהַחי  ,$ִביס�ד ָהֵא�, ְוַעל ֶ@ֶרBְ ֶזה ִ#יס�ד ָהר$ַח. ֶנֶפ� ַה�Gֵמַח

.  ר$ַח�ְוַה�Gֵמַח .  ֶנֶפ��ַה@�ֵמ) , ְו+ְמָנ) ;ְרַ#ְעָ(� ַיַחד ֵה�, ְוַהְ�ַדֵ#ר

$ְכָבר ֵ#;ְרנ$ ִ�י ָ�ל .  ְיִחיָדה�$ִויל�� .  ַחָ"ה�ְ�ַדֵ#ר ְוַה.  ְנָ�ָמה�ְוַהַחי 

(%ָAִחיָנה ֵמֶה) ְ�ל$ָלה ִמ�#ְ:  
  

e‰∆Ê¿Âְמָר) ִ�י ְֹ#א,  ַמה ֶ�ִ(ְמָצא ְ#ִדְבֵרי ַהִפיל�ס�ִפי) ְ#ֵ�) �ֹח�ת

�ֵ��Bְ ְוכַֹח ַהְ�ַעֵ�ל ְוכַֹח 1ֶ#ֶַפ� ַה�Gַמַחת ֵי� ָ#E �ַֹח ַה0ָ� ְוכַֹח ַה

ִ�י ֵי� ָ#E . ְוֵכ� +ְמר$ 1ֶ#ֶַפ� ַהַחָ"ה ַה1ְִקָרא ַהְ(נ$ָעה ְוַהְ�ַר9ֶֶ�ת, ַה@�ֶחה

  :ְוַעל ֶ@ֶרBְ ֶזה ְ#כAָ%)' �ַֹח ַהִ�ְתע�ֵרר ְוכַֹח ַהְ�ַדֶ�ה ְוכַֹח ַהְ�ַצֵ"ר כו
  

‰∆Ï…ÂÚ»‰�ֶ (9ַ ְהֶיה ִמָ�ל ֶזה ִ�י)ִ�ֶ ְלכ$ת ַהִחיצ�ָנה ֶ�ְ#ָכל ֵאיז� ְ#ִחיָנה�ַ ,

+ְמָנ) ֵאינ� ִנְקָרא $9  ְוחֶֹמר ֲאִמִ(י . ִה1ֵה ִהיא ַה$9  ֶ�ְ#א�ָתE ַהְ#ִחיָנה

ֶאָ%א ַהַ�ְלכ$ת ַהִחיצ�ָנה ;ֲחר�ָנה ֶ�ַ#ֲעִ:ָ"ה ִמְ%ַמְעָלה ְלַמFָה , ָעכ$ר

, ְוזֹאת ַה1ְק$ָדה ְלַבָ@E ִהיא ְיס�ד ֶהָעָפר ַהָחְמִרי ְלַגְמֵרי,  ַלח$<$ִמִ#ְפִני)

(%ָA� ְוה$א ַה$9  ַה"�ֵתר ָעכ$ר ְוַהָחְמִרי ֶ�ל ָ�ל ָהע�ָלמ�ת:  
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Èƒ�≈M«‰ ¯«Ú«M«‰:  
Ì»„»‡»‰ ˙e‰«Ó¿a:  

  

,  ִיְתָ�ֵאר ְ�ר�ִ�י� לֹא ֶ�ָער�� ָהִרא��ִני� ְוֵה� ְיס�ד�ת ִנְפָלִאי�ּובֹו

ָוֶאְכְ&ֵב� , ְמָבֵאר א�ָת�ְול�ֵלא ַהֶהְכֵרַח ְלָבֵאר ִעְנְיֵני ַהְ"ב�!ה לֹא ָהִייִתי 

  :ִלית ַהִ*(�ר �ְכָבִ)י� ִלְלב�ֶ�ָ'ְ�ַתְכ

  

*�תְוֶאְׁש�ל ַמה צֶֹרְ' ָהָיה ִ�ְבִרי0ת ָה!ָד� ' א,  ַ/ָ.ה ְ�ֵאל�ת ֲעמ,

ָלָמה ה�ִסי2 ע�ד ִ�יִציַרת ָה!ָד� ְ�ֵ&י ' ב. ָ�ע�ָל� ַה3ֶה ְ�ג�2 ְוֶנֶפ�

0ַחר 7ְ�ֵֶניֶה� ' ג. ר ָהַרע ֶ���ְיִציר�ת ֲאֵחר�ת ְוֵה� ַה5ֵֶצר ט�ב ְוַה5ֵֶצ

ְוִא� ֵי� . ְ�ק�ִלי� �� ֵאיְ' ִנְ&ָנה ַהְ�ִחיָרה ְלַה�9ת� ַל3ֶה ְוַל3ֶה ְ�ֵאיז� /ַֹח

ֵ�א�ר ֶאל ְ�ֵני ְיָצִרי� ָהֵא;� ' ד. ְיכֶֹלת ְלַה�9ת ִא� ֵ/: לֹא ִיָ�ְרא� ְ/ָלל

, � ִנְ�ַמת ָה!ָד� ְ>ד�ָלה ֵמַהַ.ְל!ִכי� ִא� לֹאָלַדַעת ִא' ה. ַמה ִעְנָיָנ�

ִא� נֹאַמר ֶ�ָה!ָד� ָ>ד�ל ֵמַהַ.ְל!ִכי� ָלָ.ה לֹא ָיְרד� ַ>� ַהַ.ְל!ִכי� 

ְוִא� ַהַ.ְל!ְ' ָ>ד�ל ֵמָה!ָד� ִאי , ָ�ע�ָל� ַה3ֶה ְלִהְתַלֵ�� ְ�ג�2 ְוֶנֶפ�

ר "מד (ְ/מ� ֶ�!ְמר�, ל ִנְמָצא ֵהֶפְ'"ֵ�י ַר��ֵתינ� זִ/י ְ�ָכל ִמְדְר, ֶאְפָ�ר

ע�ד ִ/י ַהְ/ת�ִבי� . ִמי ָ>ד�ל ַה�7ֵמר א� ַהִ"ְ�ָמר ְוַכ�5ֵצא ַ�3ֶה )ח"וישלח פע

 )ח"ְ&ִהִ;י� ס (, צ�ר ְיָלְדָ' ְ&ִ�י)ב"ְ�ָבִרי� ל (ַעְצָמ: מ�ִרי� ְלֵהֶפְ' ְ/מ� ֶ�ָ/ת�ב

'  ָ�ִני� 0ֶ&� לה)ד"ְ�ָבִרי� י (,ַעל ִיְ)ָרֵאל ַ>ֲאָות�, ְ&נ� עֹז ֶלֱאלִֹהי�

ְוֵאי: ַהַ.ְל!ִכי� .  ִיְ)ָרֵאל ֲאֶ�ר ְ�ָ' ֶאְתAָ!ר)'ט ג"ְיַ�ְעָיה מ (,ֱאלֵֹהיֶכ�

. י� ְ/ָללְולֹא ִנְמָצא ַ/3ֶה ַ�ַ.ְל!ִכ, א�ְמִרי� ָקד�� ַעד 5ַ�ְֶתִחיל� ִיְ)ָרֵאל
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ִ/י ַ>� ִא� נ�ֶדה ֶ�ֵ/: ה�א ֵ&ַמB ָ>ד�ל ִלְקר�ָת� ָ�ִני� ְול�ַמר ' ו

ֶ�ַ.ִ&יִ�י� /ַֹח ֶעְלי�: א� ַמְחִזיִקי� א� ִמְתAֵָאר ָ�� �ְכַב5ָכ�ל ָיב�א 

ר ֶמֶלְ' ַמְלֵכי ִעְנַי: ַהְ"ב�!ה ֵאיְ' ִיָ&ֵכ: 5ְ�ֶַדֵ�' ז. ָה!ָד� ִליֵדי ְ/ִפיָרה

ַהְ.ָלִכי� ַוֲאִפ;� ַעל ְיֵדי ַמְל!ְ' ֶאל ָה!ָד� ַה7ָָפל �ַמה ַ>� ִ�ְהי�ת� 

  :ִמְתַלֵ�� ַ�חֶֹמר ַה�5ֵתר ָעכ�ר ֶ�ְ�ָכל ָהע�ָלמ�ת

  

  ְ/ַבר ִנְתָ�ֵאר ַ�7ַַער ֶ�ָ*ַד� ַל3ֶה ִעְנְיֵני ַמה�ת ָהע�ָלמ�ת ֵאיְ'ְו�ְמָנם

ה 0ַחת /�ֶלֶלת /,ָ;� ְוֶנְחֶלֶקת ַלֲחִמ7ָה ע�ָלמ�ת ְוֵה: ִנְקָרא�ת "/,ָ;� הוי

ְוָהע�ָל� ַהָחְמִרי ַה3ֶה ה�א >�2 ְוחֶֹמר . ְיִחיָדה ְוַח5ָה �ְנַ�ָ.ה ְור�ַח ְוֶנֶפ�

ֶמר ְוצ�ָרה ְ�אֶֹפ: ִ/י ָ/ל ָהע�ָלמ�ת ֵה� צ�ר�ת !ָד� ָ/ל�ל ֵמחֹ, ְלכ,ָ;:

ה ְ�ִמ;�!B "ְוָיַדְעָ& ִ/י ֵ�� ההוי. ֶנְחֶלֶקת ַלֲחִמ7ָה ִמיֵני ר�ָחִנ�5ת ַ/ִ"ְזָ/ר

ְוַעל ֶ�ֶרְ' ֶזה ְ�ָכל Aְַרט �ְפַרט ְ�ָכל . : ע�ֶלה ְ�ִגיַמְטִר5ָא !ָד�"באלפי

ה 0ַחת "י ִנְכָלל מהויְ�ִחינ�ֵתיֶה� ְוָכל ְ�ִחיָנה ֵמֶה: ִנְקָרא !ָד� Aְָרִט

  :ַהֶ"ְחֶלֶקת ְ�0ְרָ�ָעה ְיס�ד�ת ְוֶעֶ)ר ְסִפיר�ת

  

ִ/י ַ>� ָהֶעֶ)ר , ְוה�א,  ֵי� ִח;�ק 0ֵחר לֹא ִנְתָ�ֵאר ַ�7ַַער ֶ�ָ*ַד�ְועֹוד

ָלמ�ת י ִ/י ָ/ל ָהע�ַוֲהֵר. ת ְ/מ� 5ִ�ְֶתָ�ֵארג ְ�ִחינ�"ְסִפיר�ת ֶנְחְלק� לתרי

ְוֶזה� , ַיַחד ְוֵכ: ָ/ל Aְַרט ֵמֶה� ִ�ְפֵני ַעְצמ� ִנְבָרא ִ�ְדמ�ת !ָד� ַהַ&ְח&�:

  :ְוָהֵב: ֶזה ֵהיֵטב, ס�ד ַנֲעֶ)ה !ָד� ְ�ַצְלֵמנ� ִ/ְדמ�ֵתנ�

  

א ֵעC  ִ/י ִמ: ַהְ�ִרי!ה �ְלַמ9ָה ַה/ֹל ִנְקָר)ז"ז פ"ֵעC ַח5ִי� שמ ( ִנְתָ�ֵארּוְכַבר

ֶאָ;א ֶ�ְ�ָכל ַמְדֵרָגה ֵמֶה� ִמְתַמֵעט ַה�9ב , ַהַ�ַעת ָ/ל�ל ט�ב ְוַרע
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ַ>� . ַעד ֶ�ִ"ְמָצא ֶ�ָהע�ָל� ַה7ָָפל ר,�� ַרע �ִמע�ט� ט�ב, �ִמְתַרֶ�ה ָהַרע

ָרא Aְִרי ִ/י ְלע�ָל� ָהָרָ�ע ַמְכִ&יר ֶאת ַהַ(ִ�יק ְוָלֵכ: ַה�9ב ִנְק, ִנְתָ�ֵאר

ִ/י ֲאִפ;� , ְוָהַרע ִנְקָרא ְקִליָפה ַהַ.ְלֶ�ֶ�ת ֶאת ַהAְִרי ְולֹא ז� ִ�ְלַבד

ִ/י ַה�5ֵתר ַזְ' ְור�ָחִני ֶ�ָ�ֶה: ִמְתַלֵ�� , ָהא�ר�ת ַה�9ִבי� ֵה� ַעל ֶ�ֶרְ' ֶזה

ָ;: ְ/ִפי ֵסֶדר ַמְדֵרג�, ְ�ת�ְ' ְ�!ר ָהא�ר�ת �ְכַבר ִנְתָ�ֵאר . ֵתיֶה�ְוֵכ: /,

ַ�7ַַער ֶ�ָ*ַד� ֵאיְ' ָהֵאי: ס�Aְ 2ִניִמי ִמ/,ָ;: ְוח�ָצB ל� ַהDְִפיר�ת ְ�ֵסֶדר 

  :ַמְדֵרג�ֵתיֶה� ֶ/ֶתר Aְִניִמי ִמ/,ָ;� �ַמְלכ�ת ִחיצ�ָנה ִמ/,ָ;:

  

 ְ/מ� 3ֶ�ֶה ָהא�ר ַהְ.י,ָחד ְוה�א ִ/י.  ְנָבֵאר ַמה ֶ�;ֹא ִנְתָ�ֵאר ָ��ְוַעָּתה

ֵ/: ֵי� ע�ד א�ר ֶאָחד , ַהִ"ְקָרא ע�ָל� ָהֶעֶ)ר ְסִפיר�ת ִ�ְתמ�ַנת !ָד� ֶאָחד

ַהִ"ְקָרא ַמְחַצב ַהְנָ�מ�ת ֶ�ל ְ�ֵני !ָד� ִנְכָלל ַמָ.� ְ�ָכל א�ָת� Aְָרֵטי 

ֶ)ר ְסִפיר�ת ֶ�ה�א ַהִ"ְקָרא ֱאלֹה�ת ַהְ�ִחינ�ת ֶ�ִ"ְתָ�ֵאר ָ�!ָד� ֶ�ל ָהֶע

ָ>מ�ר ְוה�א ִמְתַלֵ�� &�ְ' ָהא�ר ַה3ֶה ַהִ"ְקָרא ַמְחַצב ַהְנָ�מ�ת ְ�ָכל 

  :Aְָרָטיו

  

ֶ�ִ.ֶ."� ,  ֵי� א�ר 0ֵחר ְ�צ�ַרת !ָד� ַהִ"ְקָרא ַמְחַצב ַהַ.ְל!ִכי�עֹוד

ַג� ה�א ִנְכָלל ִמָ/ל Aְָרִטי� ַהִ"ְזָ/ִרי� /,ָ;: ְוה�א ֶנְחְצב� ָ/ל ַהַ.ְל!ִכי� ְו

  :ַמְל��� ִחיצ�: ַעל א�ר ַמְחַצב ַהְנָ�מ�ת

  

 ֵי� א�ר ֶאָחד מ�ָעט ְוִנְקָרא א�ר ָח��ְ' ְוכ,;� ִ�יִני� ָקִ�י� ְועֹוד

�ַמְלִ�י� ַעל א�ר ַמְחַצב , ֶ�ִ.ֶ."� ֶנֶאְצל� ָ/ל ַהְ*ִל�Aת ֶ�ְ�א�ת� ע�ָל�
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ְוח�ָצB ְלָכל א�ר�ת ַהִ"ְזָ/ִרי� ֵה� . ַהַ.ְל!ִכי� ְוַג� ה�א ְ&מ�ַנת !ָד�

, ֶ�ְ�א�ת� ע�ָל� ְוֵה� ַהִ"ְקָרִאי� >�2 ְלא�ת� ע�ָל� ָהְרִקיִעי� ַעְצָמ:

�ר ָהֵאי: ס�2 ְ/ִפי ֵעֶרְ' א�ת� א, �ִבְפִני� ִמֶ."� ֲחִמ7ָה א�ר�ת ַהִ"ְזָ/ִרי�

ְוָעָליו א�ר ַמְחַצב , ְוָעָליו א�ר ָהֶעֶ)ר ְסִפיר�ת, ע�ָל� ִלְפִני� ִמ: ַה/ֹל

, ְוָעָליו א�ר ַמְחַצב ַהְ*ִל�Aת, ְוָעָליו א�ר ַמְחַצב ַהַ.ְל!ִכי�, ַהְנָ�מ�ת

ְו0ַחר ָ/ְ' . 2 ָהא�ר�ת ַהִ"ְזָ/ִרי�ְוָעָליו ָהע�ָל� ַעְצמ� ֶ�ֵה: ָהְרִקיִעי� >�

ַ�3ֶה ַה>�2 ַהִ"ְקָרא ְרִקיִעי: ִנְבְרא� ָ�� &�ָלד�ת ָהע�ָל� ַהה�א ְוֵה� 

ִ/י ָ/ל ֶאָחד ֵמֶה� ֵי� ל� /ַֹח ִנְמָ�ְ' ִמ: , ְ/ל�ִלי� ִמָ/ל ַהְ�ִחינ�ת

, �ְבת�כ� א�ר ַהַ.ְל!ִכי�, �ר ַהִ�יִני:�ְבת�כ� א, ָהְרִקיִעי: ְוה�א >�2 ֶ�;�

ר�ֵכב , �ְבת�כ� א�ר ָהֶעֶ)ר ְסִפיר�ת, �ְבת�כ� א�ר ַמְחַצב ַהְנָ�מ�ת

:;ָ ְוא�ת� ַה/ַֹח ַהִ"ְמָ�ְ' ְמא�ר ַמְחַצב ַהְ"ַ�.�ת ִנְקָרא . ֲעֵליֶה� �ְמַח5ֶה /,

ֶאָ;א 3ֶ�ֶה ַ�ְ�ִרי!ה . ְוָהֵב: ֶזה ְמאֹד, � ַה7ָָפלַמ3ָל ֶעְלי�: ֶ�ל ֶנֶפ� ָה!ָד

ְוֶ�ַ�ֲעִ)5ָה ִנְקָרא , ְוֶ�ַ�5ְִציָרה ִנְקָרא ַמ3ָל ָהר�ַח, ִנְקָרא ַמ3ָל ַהְ"ָ�ָמה

  :ַמ3ָל ַהֶ"ֶפ�
  

ִ)5ָה ְוַנְתִחיל ֲהָוָית� ֵמע�ָל� ָהֲע.  ְנָבֵאר ַמה�ת ָה!ָד� ַמה ִעְנָינ�ְוַעָּתה

ְ/ַבר ִנְתָ�ֵאר ָ/ל ע�ָל� ְוע�ָל� ְוַג� ַה&�ָלד�ת ֶ�ל , ִמַ.ְלכ�ת �ְלַמְעָלה

ְוִהֵ"ה ע�ָל� ָהֲעִ)5ָה ְ&ִחָ;ה ֵי� �� ֵחֶלק . א�ת� ע�ָל� ַמה ִעְנָיָנ�

, ָהע�ָל� ַה7ָָפלְוִנְקָרא 0ְרָ�ָעה ְיס�ד�ת , ַמְלכ�ת ֶ�ָ�B, ַהַ&ְח&�: ַהִ"ְזָ/ר

. ְוִהֵ"ה ָ/ל &�ְלד�ָתיו ִנְבְרא� ְ�ג�2 ֶ��� ְוה�א ִ�יס�ד ֶהָעָפר ַהַ>ְ�ִמי

ָהֲאָבִני� ט�ב�ת , ַהַ&ְח&�: ֶ�ָ�ֶה�, ְוֶנְחָלִקי� ְל0ְרָ�ָעה ֲחָלִקי�

0ְרָ�ָעה ְיס�ד�ת /,ָ;� ְוַהַ.ָ&כ�ת ְוֵאי: ָ�ֶה� ַרק ְיס�ד ֶהָעָפר ֶ�ִ*ֵ�ל /ַֹח ֵמ
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!ְמָנ� ֵי� , ִמ: ַה>�2 ֶ�ָ�ֶה� ְוִנְתָעְרב� ַיַחד ְוַנֲעָ)ה ֵמֶה� ַמֶ&ֶכת ַהה�א

ְוֵה� ִנְקָרא ֶנֶפ� ִליס�ד , ְ�ת�כ� /ַֹח ֶאָחד ֶ�ֵעֶרב ַהַ&ֲער�ב�ת ַהִ"ְזָ/ִרי�

  :ְזָ/ר ְלֵעילֶהָעָפר ַהָ/ל�ל ֵמֲחִמ7ָה /ֹח�ָתיו ַ/ִ"
  

¿Í»k ¯«Á«‡,  ִנְבָרא ַה(�ֵמַח�ד , ְ/מ� ָהִאיָלנ�ת ְוָהֲעָ)ִבי�D5ְִוָהָיה >�פ� ִמ

ְונ�ַס2 ָעָליו ֶנֶפ� ַה(�ֵמַח , �ב� ֶנֶפ� ַה��ֵמ� ָהָרא�י ל�' ֶהָעָפר וכו

  :ְ/ל�ָלה ְ�ַחְמֶ�ת /ֹח�ֶתיָה
  

¿Í»k ¯«Á«‡ ֵהמ�ת ְוע�פ�ת וכו ִנְבָרא ַהַחי�ְ �>�2 ְוֶנֶפ� . 'ְוֵה �ָבֶה�

��ֵמ� ְוֶנֶפ� צ�ַמַחת ְונ�ַס2 ָעָליו ֶנֶפ� ַהַח5ָה ַהִ"ְקָרא ֶנֶפ� ַהַ�ֲהִמית 

  :ְוַהְ&נ�ָעה ְוַהֶהְרֵ>�
  

¿Í»k ¯«Á«‡ר�ַהְ.ַדֵ �,  ִנְבָרא ָה!ָד �ָ/ל ַה/ֹח�ת ַהִ"ְזָ/ִרי ��ְלֵעיל ְוֵי� 

  :ְונ�ַס2 ֲעֵליֶה� ֶנֶפ� ַהְ.ַדֶ�ֶרת ִמ5ְס�ד ָהֵא�

 

ִ/י ַוַ�אי ֶ�ָ/ל ַהְ�ִחינ�ת ִמ>�2 ְוצ�ר�ת ֶ�ָ�!ָד� ִיְהי� י�ֵתר ,  ַ�ע�ְך

ַזִ/י� ִמ7ֶל ַהַחי ְוֶ�ל ַהַחי ִמ7ֶל ַה(�ֵמַח ְוֶ�ל ַה(�ֵמַח ִמ7ֶל ַה��ֵמ� 

ִנְכְלָלה ָ/ל , ִ/י ָ/ל ַהְ�ִחינ�ת. ָ�ֵאר ְלָ' ִמַ.ה ֶ�ָ/ַתְבִ&י ְלֵעילְוֶזה ִיְת

:;ָ   :ְ/ֵסֶדר ז� ְ�ת�ְ' ז�, ְ�ִחיָנה ֵמֶה� ִמ/,
  

¿Í»k ¯«Á«‡¿Â ִחינ�ָתיו י�ֵתר ִמָ/ל�ָכל ְ�ַה5ְִ)ְרֵאִלי ַזְ' ְ �ָרא ֶאת ָה!ָד�ָ 

�ְב0ְרַ�ע ְ�ִחינ�ת ַנְפ��ָתיו ַה��ֶמֶמת ְוַה(�ַמַחת ְ�!ר ַהִ"ְבָרִאי� ְ�ג�פ� 

ִמAְִניִמ�5ת ַה3ְַ' ֶ�ְ�ָכל 0ְרַ�ע ְיס�ד�ת ֶ�ָ�ֶה: , ְוַהַח5ָה ְוַהְ.ַדֶ�ֶרת
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ְוִלְהי�ת� י�ֵתר ַזְ' ִמָ/ל ַהִ"ְבָרִאי� . ְרצ�ִני ל�ַמר ְנָפ��ת ֶ�ָ�ֶה:, �ְבצ�ָרָת:

!�ָCָכל ָהע�ָלמ�ת �ְבָכל , ֶר�ה�א ִנְכָלל ְוִנְקָ�ר ְ �ִנְתַעֶ;ה ע�ד ִ/י ַ>

ְ&ִחָ;ה ִנְכֶנֶסת �� ֶנֶפ� ֵמָרִקיַע , ָהא ֵ/יַצד. Aְָרֵטיֶה� ִמִ.9ָה ְלַמְעָלה

 �ִמ7ָ� �ְלַמְעָלה ַעד ָרִקיַע ֶעְלי�: ְ�ֲעִ)5ָה ַה/ֹל ִנְקָרא ֶנֶפ�, ִויל�:

ְו!ְמָנ� ז� . ְוז� ִנְקֵראת ֶנֶפ� ַהEְִכִלית ַהְ*ד�ָ�ה ֶ�ָ�!ָד�, ְ�ֲעִ)5ָה

  :'ַעְצָמB ֶנְחֶלֶקת ַלֲחִמ7ָה /ֹח�ת ְיִחיָדה ְוַח5ָה וכו
  

ִ/י ָ/ל ַהְ�ִחינ�ת ֶ�;�ֵקַח , ְ�אֶֹפ: 0ֵחר,  ֶנְחֶלֶקת ִ�ְ�ֵ&י ֲחל�ק�תַּגם

ס�ד�ת ִנְקָרא ֶנֶפ� ַה5ְס�ִדית ַהֶ"ְחֶלֶקת ַל/ֹח�ת ַהִ"ְזָ/ִרי� ֵמ0ְרָ�ָעה ְי

ְוֶנֶפ� ֶ�ל ִויל�: ֶ/ֶתר ַעל /,ָ;� ְוִנְקָרא ֶנֶפ� , ��ֵמ� ְוצ�ֵמַח ְוַחי �ְמַדֵ�ר

ה �ַמה ֶ�ִ.7ְ!ר ִ&ְ�ָעה ְרִקיִעי: ֶנְחָלִקי: ְלר�ַח �ְנָ�ָמה ְוַח5ָ, ִ)ְכִלית

ִויִחיָדה ֶ�ַ�ֶ"ֶפ� ְוכ,ָ;: ַיַחד ִנְקָרא ֶנֶפ� 0ַחת ְ�ֲעִ)5ָה ִ�ְבִחיַנת ְ/ָלל�ת 

  :ָהע�ָלמ�ת
  

¿Í»k ¯«Á«‡¿Âה�א ֶנְחָלק ְלַכָ.ה חַק� ל �ַה5ְִציָרה ְוַג �ר�ַח ֶאָחד ֵמע�ָל 

ָלל�ת ָ/ל ָהע�ָלמ�ת ִנְקָרא 0ְ' ִ�ְבִחיַנת ְ/. ַמְדֵרג�ת ַעל ֶ�ֶרְ' ַהִ"ְזָ/ר ְלֵעיל

  :ק"ִויִחיָדה מא, ְוַח5ָה ֵמֲאִציל�ת, ְוַעל ֶ�ֶרְ' ֶזה ְנָ�ָמה ִמְ�ִרי!ה. ר�ַח

  

ָ;: ַוֲהֵרי  ִנְתָ�ֵאר ֵהיֵטב ַמה�ת ָה!ָד� ִ/י ה�א /�ֵלל ָ/ל ָהע�ָלמ�ת /,

: ְ�ָכל ַהִ"ְבָרִאי� ָהֶעְלי�ִני� ַמה ֶ�ֵאי: ֵ/, ֵ�י: ִ�ְכָלל�ָת� ֵ�י: ְ�ָפְרָט�

ִ/י ָ/ל &�ָלד�ת ֵאיֶזה ע�ָל� ֵמֶה: ֵאינ� /�ֵלל ַרק ָהע�ָל� . ְוַתְח&�ִני�

  :ַוֲהֵרי ֶזה ְ�ִעְנַי: ָהע�ָלמ�ת ִמִ.9ָה ְלַמְעָלה. ֲאֶ�ר �� ִנְבָרא
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ִהֵ"ה ְ�ע�ָל� , ֵ/יַצד.  ה�א /�ֵלל ָ/ל ָהע�ָלמ�ת ִמִ�ְפִני� ְוַלח�Cַּגם

ַה7ָָפל �ְבת�כ� ֶנֶפ�  ָהֲעִ)5ָה ֵי� ל� >�2 ֵמֶהָעָפר ַהִ"ְקָרא ע�ָל�

�ְבת�כ� ִמְ�ִחיַנת ַמְלֲאֵכי ָהע�ָל� ַה3ֶה , ַה5ְס�ִדית ִמְ�ִחיַנת ַהְ*ִל�Aת

�ְבת�כ� ִמְ�ִחיַנת ' ָמִחי� וכוֶ�ִ"ְבְרא� ְלָכל ָצְרֵכי ָהע�ָל� ַה3ֶה ְלַגֵ�ל ַהְ(

ְוָכל ֵא;� ַנֲעִ)י: ֶמְרָ/ָבB ֶאל א�ר ַהִ"ְמָ�ְ' ִמ: . ַהְ"ָ�מ�ת ֶ�ל ְ�ֵני !ָד�

א�ר�ת ָהֶעֶ)ר ְסִפיר�ת ֶ�ַ�ֲעִ)5ָה ֲאֶ�ר ְ�ת�ְ' 0ְרָ�ָעה ַה5ְס�ד�ת ְ/ֵדי 

ְוֵכ: ַעל ֶ�ֶרְ' ֶזה ְ�ַמה �5ֵ�ֶ ָ�!ָד� , לְלַהֲחי�ָת: ְוֵה� ִלְפִני� ִמ: ַה/ֹ

  :ִמַ>ְלַגֵ;י ָהֲעִ)5ָה �ִמ7ְל�ָ�ה ע�ָלמ�ת ְיִציָרה ְ�ִרי!ה ֲאִציל�ת
  

ִ/י .  ִנְתָ�ֵאר ָ/ל ְ&��ב�ת ַה7ְֵאל�ת ֶ�ָ/ַתְבנ� ִ�ְתִחַ;ת ַ�ַער ֶזהּוֵמַעָּתה

מ�ת Aְִניִמי ְוֶעְלי�: ֵמא�ר ַמְחַצב ַהַ.ְל!ִכי� ְוָלֵכ: ֵה: ִהֵ"ה א�ר ַמְחַצב ַהְ"ָ�

  :ִ/י ַעל ָיד� ִנְמַ�ְ' ֶה!ָרָת� ְוַח�5ָת� ֵמא�ר ָהֶעֶ)ר ְסִפיר�ת ֲאֵליֶה�, ְמָ�ְרָתיו
  

ִ/י ְ/ֶ�ֵאי: ִנְמַ�ְ' . ֵה: ֶאְרֶאָ;� ָצֲעק� ח,ָצה )'ג ז"ְיַ�ְעָיה ל ( ס�דְוֶזהּו

ֲחֵסָרה , ֶעֶ)ר ְסִפיר�ת ֶ�ַפע ְלִנְ�מ�ת ִיְ)ָרֵאל ַהAְִניִמ5ִי� ֵמֶה:ֵמָה

ְרָ�: ִלְהי�ָת:  ַהAָ�ְָעָת� ֶ�ֵה: ִחיצ�ִני� ֲאֵליֶה� ִנְמָצא ֶ�ָ(ֲעק� ִ�ְזַמ: ַהח,

ג�2 ְוָלֵכ: לֹא ָיְרד� ְלִהְתַלֵ�� ַ>� ֵה: ָ�ע�ָל� ַה3ֶה ְ�. ח�ָצB ֵמַהְ"ָ�מ�ת

ִ/י ֲאִפ;� ַהְ"ָ�מ�ת ַהAְִניִמ�5ת , ִ/י ְ�ֶהְכֵרַח ָהי� ֶנֱאָבִדי� ַעל ְיֵדי ַהְ*ִל�Aת

ְוָהְר!ָיה ֵמַהְ"ִפיִלי� . ֵאי: ָ�ֶה� /ַֹח ַלֲעמֹד ִ�ְפֵני ַהְ*ִל�Aת ָ/ל ֶ�ֵ/: ֵה�

ְוַג� ִסָ�ה ,  ַלֲעִתיד ָלב�אֶ�ִ�ְ*�� ֵליֵרד ְוֶנֶאְבד� ִמ: ָהע�ָל� ְוִיָ.ח�

ְ>ד�ָלה ִמ�3 ִ/י ְלִגְרע�ָנ� לֹא ָהי� ְיכ�ִלי: ְלַהְמִ�יְ' ֶ�ַפע ְלָכל ָהע�ָלמ�ת 

Cִחיָנָת: ַלח��ִמְ �, ַוֲאִפ;� ֶזה ִאי ֶאְפָ�ר, ִ/י ִא �ַעְצָמ: ֵאיָנ�י ֵה: ְ/ִ
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ֱאֶמת ִהיא ִ/י ַהְ"ָ�ָמה . ֵדי ַהְ"ָ�מ�תַמְמִ�יִכי: ֶ�ַפע ְלַעְצָמ: ִ/י ִא� ַעל ְי

ְוַעל ֶ�ֶרְ' ֶזה ִ�ְ�!ר , ֶ�ְ�ע�ָל� ַה5ְִציָרה ְ>ר�ָעה ֵמַהַ.ְל!ְ' ֶ�ַ�ְ�ִרי!ה

ְ>ד�ָלה ִמַ.ְל0ְ' ַהְ�ִרי!ה ַעְצָמB , !ְמָנ� ַהְ"ָ�ָמה ֶ�ַ�ְ�ִרי!ה, ָהע�ָלמ�ת

  :ַעְצמ�ְוֵכ: ְ�ָכל ע�ָל� ְ�
  

 ִנְתָ�ֵאר ְ>ד�ַלת ַהְ"ָ�ָמה ִ/י ה�א א�ר ִמְתַיֵ;ד ְוִנְמַ�ְ' ֵמא�ר ָהֶעֶ)ר ַּגם

 ָ�ִני� )'ד א"ְ�ָבִרי� י (ְוַל3ֶה ִנְקְרא�, ְסִפיר�ת ַעְצָמ: ֶ�;ֹא ַעל ְיֵדי ֶאְמָצִעי

ז ְ�!ִביו ְ�ַתְכִלית ִ/י ֵה� ִ�ְבִחיָנָת� ְ/ֵב: ִמְת0ֵח, ֱאלֵֹהיֶכ�' 0ֶ&� לה

 ָה!ב�ת ֵה: ֵה: ַהֶ.ְרָ/ָבה ֶאל א�ר )ז"ר מ"ב (ְוֶזה� ס�ד, ְוִנְמַ�ְ' ִמֶ."�

ָהֶעֶ)ר ְסִפיר�ת ָהר�ֵכב ֲעֵליֶה� ֶ�;ֹא ַעל ְיֵדי ֶאְמָצע�ת א�ר 0ֵחר ְוֶזה� 

 ִ/י ְלב�� ָה!ָד� ה�א ,ִיְ)ָרֵאל ֲאֶ�ר ְ�ָ' ֶאְתAָ!ר )'ט ג"ְיַ�ְעָיה מ (ס�ד

.  ֶ/ָחָת: ְיַכֵה: Aְֵאר ְוַכַ/ָ;ה ַ&ְעֶ�ה ֵכֶליָה)'א י"ָ�� ס (ִ&ְפ0ְר&� ְ/מ� ֶ�ָ/ת�ב

 )'ב' ש ו"שה( ְוֶזה� ס�ד, ְוִהֵ"ה א�ר ַהְ"ָ�מ�ת ְלב�� ְלא�ר ָהֶעֶ)ר ְסִפיר�ת

�ַ�ִ"י� 'ִלְלקֹט �'ַ>ִ"י� ְו'ְרע�ת ַ�'ַה3ֶה ִל��ִדי ָיַרד ְלַג"� ֶ�ה�א ָהע�ָל� 

ִ/י ל�ֵקט ִנְ�מ�ת ַהַ(ִ�יִקי� ַהְ.ִריִחי: ַ/�7ַ�ִ"י� ַעל , נ�ָטִריק�: ְלב��

 ְוֶזה� ס�ד, ְיֵדי ַמֲעֵ)יֶה� ָ�ע�ָל� ַה3ֶה ְול�ְקָט� ְלִהְתַלֵ�� א�ר� ָ�ֶה�

���ק ָ>מ�ר ִע� א�ר ָהֶעֶ)ר ְסִפיר�ת ַמה ', ֶ&� ַהְ�ָבִקי� בה ְו0)'ד' ְ�ָבִרי� ד(ִ

 ִ/י ַ/ֲאֶ�ר ִיְדַ�ק )א"ג י"ִיְרְמָיה י (ֶ�ֵאי: ֵ/: ְ�ָכל ַהִ"ְבָרִאי� ְוֶזה� ֶ�ָ/ת�ב

  :ָהֵאז�ר ְ�ַמְתֵני ִאי� ֵ/: ִהְדַ�ְקִ&י ֶאְתֶכ� ֵאַלי ָ/ל ֵ�ית ִיְ)ָרֵאל
  

ִ/י ֵה� .  ִנְתָ�ֵאר ִעְנַי: ַה5ֵֶצר ַה�9ב ְוַה5ֵֶצר ָהַרע ֶ�ָ�!ָד� ַמה ִעְנָיָנ�ַּגם

ְ�ֵ&י ְיִציר�ת ִנ&�ְספ� ָ�!ָד� ז�ַלת ִנְ�ָמת� ְוֵה� א�ר ֵמא�ר ַהַ.ְל!ִכי� 
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C ֶאל ֵיֶצר ְוִנְקָרא ֵיֶצר ַה�9ב ְוא�ר ֵמא�ר ַהְ*ִל�Aת ַהִ"ְקָרא ֵיֶצר ָהַרע ח�

, 0ְ' ַהְ"ָ�ָמה ַעְצָמB ֶ�ל ָה!ָד� Aְִניִמית ִמ/,ָ;�, ַה�9ב �ְקִלAָה ֵאָליו

ְוִלְהי�ָתAְ Bִניִמית ְוַג� ִ/י ִהיא ַהִ"ְקֵראת ַעְצמ�ת ָה!ָד� ָלֵכ: ֵי� ְ�ָיד� 

ַה!ְמָנ� ִעַ*ר ְנִט5ָת� , ְ�ִחיָרה ְלַה�9ת ְלָמק�� 5ִ�ְֶרֶצה ִ/י ָ>ד�ל ה�א ֵמֶה:

, ֶאל ַה5ֵֶצר ַה�9ב ִ/י ה�א ָקד�� ָ/מ�ה� ְוַג� ִ/י ה�א י�ֵתר ָסמ�ְ' ֵאָליו

0ְ' ַה>�2 ִעַ*ר ְנִט5ָת� ֶאל ַה5ֵֶצר ָהַרע ִ/י ְ�ֵניֶה� ִמַ(ד ָהַרע ְוַג� ֶ�ֵה: 

ָטַטת ַהחֶֹמר ִע� ַהְ"ָ�ָמה ִ/י ֵ/יָו: ְוִהֵ"ה ִ�ְבִחיָנה ז� ִהיא ְק. ְס.�ִכי: ַיַחד

ֶ�ַהְ"ָ�ָמה ֵאיָנ�A Bֶעֶלת ַהִ.ְצו�ת ֶאָ;א ַעל ְיֵדי ַה>�2 ֲאֶ�ר נ�ֶטה י�ֵתר 

  :ֶאל ַה5ֵֶצר ָהַרע ִ�ְבִחיָנה ז� ֵי� קִֹ�י ָ>ד�ל ְלַהְכִניָע�
  

ָלה ְלַה�9ת ֶאל ַה5ֵֶצר ַה�9ב 0ְ'  ִנְתָ�ֵאר ִ/י ִ�ְבִחיַרת ַהְ"ָ�ָמה ְיכ�ֲהֵרי

, ִלְהי�ת� ָצִריְ' ִלְפע,;�ת ַה>�2 ֵי� ל� טַֹרח ָ>ד�ל ְלַהְכִניַע ַה5ֵֶצר ָהַרע

ְוָהֵב: ָ/ל ֶזה ֵהיֵטב ֵאיְ' 0ַחר ַהAְִטיָרה ֵאי: עֶֹנ� לֹא ַלְ"ָ�ָמה ְולֹא ַל>�2 

  :�ָת: ַ�ַח5ִי�ַעד 5ִ�ְֶתַלְ��� ַיַחד ְ/ִבְהי

  

 ַעָ&ה ִעְנַי: ֵ&ר�C ְ�ֵני ְ�ֵאל�ת ָהִרא��נ�ת ַמה צֶֹרְ' ִ�ְבִרי0ת ָה!ָד� ּוְנָבֵאר

י ֵנְוע�ד ְיתַֹרC ִעְנָי, ְוע�ד ַמה ַטַע� נ�ְצר� �� ֵיֶצר ַה�9ב ְוֵיֶצר ָהַרע, ְ�ג�2

  :'צ�ר ְיָלְדָ' ֶ&ִ�י וגו )א"ב י"ְ�ָבִרי� ל (,לִֹהי� ְ&נ� עֹז ֶלֱא)ה"ח ל"ְ&ִהִ;י� ס (ַהְ/ת�ִבי�
  

 ִ�ְתִחַ;ת ַהְ�ִרי!ה ִנְבְרא� ָ/ל ָהע�ָלמ�ת ַעל ַהDֵֶדר ַהִ"ְזָ/ר ְלֵעיל ִהֵּנה

0ַחר ָ/ְ' ָצִריְ' , ְנָדָבה ְוֶחֶסד ִמ/ַֹח ָהֵאי: ס�2 ָ�ָרצ�: ַה��Aָט ְ�ת�ַרת

�: ְוַח�5ת ְוֶ�ַפע ְ�ָכל ָהע�ָלמ�ת ְלַהֲעִמיָד: ַעל ָעְמָ�: ע�ד ְלַהְמִ�יְ' ָמז
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 ָיַדְעִ&י ִ/י ָ/ל ֲאֶ�ר )ד"י' קֶֹהֶלת ג (ְ/מ� ֶ�ָ/ת�ב, ְ/ִבְזַמ: ַהְ�ִרי!ה ְולֹא י�ֵתר

, ַיֲעֶ)ה ָהֱאלִֹהי� ה�א ִיְהֶיה ְלע�ָל� ָעָליו ֵאי: ְלה�ִסי2 �ִמֶ."� ֵאי: ִלְגרַֹע

 )'ב' ְ�ֵראִ�ית ב (�ְכִתיב.  ְוֵאי: ָ/ל ָחָד� ַ&ַחת ַה7ֶֶמ�)'ט' ָ�� א (�ְכמ� ֶ�ָ/ת�ב

ֶ�ה�א ִעְנַי: ַהְ�ִרי!ה ַעְצָמB . 'ַוְיַכל ֱאלִֹהי� ַ��5� ַה7ְִביִעי ְמַלאְכת� וגו

ְצַרְ' ַמֲעֵ)יֶה , � 5ְ�ֶַפְרְנס� ַעְצָמ:!ֵכ: ַהְמָ�ַכת ַח�5ָת� ֵמ!ז ְוֵאיָלְ' ה,

ְלָח: !ִביו ְו!ְמָנ� ָהֶעֶ)ר . ְ/ִעְנַי: ַהֵ�: ֶ�ִ�ְהי�ת� ָ>ד�ל ֵאינ� א�ֵכל ַעל �,

ְסִפיר�ת ַעְצָמ: ֵאיָנ� ְצִריכ�ת ְלַמֲעֵ)יֶה� ִ/י ַה7ֶַפע ַהָצִריְ' ָלֶה� 

 ָלֶה� ְ�ַהְתָמָדה ֵמֵאת ָהֵאי: ס�2 ְלַהֲעִמיָד: ַעל ָעְמָ�� ְ/7ֶֶ"ֶאְצל� ִנְמַ�ְ'

ְוֵאי: צֶֹרְ' ָלֶה� ,  לֹא ְיג,ְרָ' ָרע)'ה' ְ&ִהִ;י� ה (ִ/י ְ�ֶעֶ)ר ְסִפיר�ת ֶנֱאַמר

ַמה ֶ�ֵאי: ֵ/: ַ�ִ"ְבָרִאי� ֶ�ֵה: ִמְ�ִחיַנת ַהְ"ָ�מ�ת , ְלִת*�: ַעל ְיֵדי ַמֲעֶ)ה

ַה!ְמָנ� . ַרע ֶ�ְ(ִריִכי: ַמֲעֶ)ה ְוִת*�:ְוַלח�C ֶ�ֵה� ְמעָֹרִבי� ט�ב ְו

ִנְרֶאה ַחס ְוָ�ל�� , ְ/ֶ�ִ"ְגָרע ֶ�ַפע ֶאל ַהִ"ְבָרִאי�, ִ�ְבִחיָנה 0ֶחֶרת ְוִהיא

ְלָ�ה �ִמע�ט ְיכֶֹלת ְ�ֶעֶ)ר ְסִפיר�ת ֶ�ֵאיָנ: ַמAִ�ְיִעי: ָ�ֶה�  ָלֵכ: ֶנֱאַמר, ח,

  : ְ&נ� עֹז ֶלֱאלִֹהי�)א"ְ&ִהִ;י� ס (�ְבֵהֶפְ', ְיָלְדָ' ֶ&ִ�י צ�ר )ח"ב י"ְ�ָבִרי� ל(

  

ָחֵפC ה�א ,  ִסָ�ה 0ֶחֶרת ִ/י ַ>� ִא� ָה!ָד� ְ�ַעְצמ� ָ�ִריא ְוָנִקיְועֹוד

ָיכ�ל ֶ�ַ.ְל��ָ�יו ִיְהי� ְמפֹ!ִרי� ְ/ִפי ְ>ד,ָ;ת� ְוָלֵכ: ַ>� ַהDְִפיר�ת ַעְצָמ: ִנְרִאי� ִ/ְב

, ְוֶזה� ְ&נ� עֹז ֶלֱאלִֹהי�, ְ/ֶ�ַהִ"ְבָרִאי� ִ�ְלִ&י ְמת,ָ*ִני�, ֵה: ְ�ַעְצָמ:, ֲחל�ִ�י�

  :ְוִנְתָ�ֵאר ְ�ֵאָלה ַה7ְִליִ�ית, ַ/ִ"ְזָ/ר ְלֵעיל, ִיְ)ָרֵאל ֲאֶ�ר ְ�ָ' ֶאְתAָ!ר
  

ְצַרְ' ִלְברֹאְוִהֵּנה  !ָד� ֶאָחד ִיְהֶיה /�ֵלל ָ/ל  ַלDִ��ת ַהִ"ְזָ/ר�ת ה,

ַהִ"ְבָרִאי� ְוַהֶ"ֱאָצִלי� ק�ֵ�ר ָ/ל ָהע�ָלמ�ת ַ/ִ"ְזָ/ר ְלֵעיל ַעד ְ&ה�ָמא 
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ְו!ז , ִ/י ה�א ַה�5ֵתר ָקר�ב ְלַקָ�ַלת ַה7ֶַפע ֵמָהֶעֶ)ר ְסִפיר�ת, ְ�0ְרָעא

�ִמֶ."� ֶאל ,  ָהֶעֶ)ר ְסִפיר�ת ֵאָליוְ�ִת*�: ַמֲעָ)יו ַיְמִ�יְ' ַה7ֶַפע ִמ:

ְ/ֵדי 5ְ�ֶַתֵ*: ֵמֶה� ַמה ֶ�ֶאְפָ�ר ְלִהְתָ�ֵרר , ַהַ.ְל!ִכי� �ֵמֶה: ֶאל ַהְ*ִל�Aת

�ֵמֶה: ֶאל ָהע�ָלמ�ת ַעְצָמ: ֶ�ֵה: , ְ/מ� 5ִ�ְֶתָ�ֵאר ְ�ִעְנַי: ַה5ֵֶצר ָהַרע

ְוִא� ַחס ְוָ�ל�� ֶיְחָטא ְמַקְלֵקל ,  ָ/ל ע�ָל� ְוע�ָל�ַהֵ/ִלי� ְוַה>�ָפִני� ֶ�ל

ַה7ָָפל  ַוֲהֵרי ִנְתָ�ֵאר ַ�3ֶה צֶֹרְ' ְ�ִרי0ת ָה!ָד� ָ�ע�ָל�, ָ/ל ָהע�ָלמ�ת

  :ְ�ג�2 ְוֶנֶפ� �ְבֵיֶצר ַה�9ב �ְבֵיֶצר ָהַרע
  

ְכָרח ה�א ִ�ְבִר5ָת� , ַרע ִסָ�ה ְקר�ָבה ַל3ֶה ְ�ִעְנַי: ַה5ֵֶצר ָהְועֹוד ִ/י מ,

ְכָרח ְ�ָטֳהָרה ְוַג� ה�א , ָ�!ָד� ְלה�ִליד ָ�ִני� ְוֶלֱאכֹל ְוַה/ֹל ַ�ֶהְכֵרִחי ַה.,

ְכָרח ְלָכל ע�ָל� ְוע�ָל� ְלַהְמִ�יְ' ַה7ֶַפע ַהִ.ְתַ>7ֵ� ָ�ֶה� ְלצֶֹרְ'  מ,

ִ/י ֵה� , לֹא ִיְתַק5ְמ� ַהֵ/ִלי�, �ֵלא ֵה�ְול, ַהֵ/ִלי� ֶ�ֵה� ָהע�ָלמ�ת ַעְצָמ:

ְוִנְמָצא . ַ�ִ*י� ֵמֶה� ְוֵה� ַעְצָמ: ִמְ/ַלל ַמְדֵרג�ת ַהְ�ִרי!ה ְוָהֵב: ֶזה ְמאֹד

ְרָ/ב ִמָ/ל ָהע�ָלמ�ת ְוֶ�ֵה: ְיַס5ְע�ה� ְ�ַמֲעָ)יו  ְצַרְ' ֶ�ָה!ָד� ִיְהֶיה מ, ִ/י ה,

. ִ/י ֵה� ְלַבָ�� ֵאי: /ַֹח ְ�ָיָד� ְלַהְמִ�יכ�, ע ל� ְוָלֶה�ְלַהְמִ�יְ' ַה7ֶַפ

ָ/ל ָהע�ָלמ�ת ִמְתַקְלְקִלי� �ְמַקְ�ִלי� עֶֹנ� , ְוָלֶכ: ְ/ֶ�ָה!ָד� ח�ֵטא

ְוֶזה� ס�ד . ְוָהֵב: ֶזה ְמאֹד, �ִמע�ט ֶ�ַפע ְ�ַעְצָמ: ַיַע: לֹא ִס5ְע�ה�

/ֶ B;ָ,/ ת ַהְחֵטא י�ֵתר ִמָ/ל ְוָהִרְ�ָעה�ת ִסַ�Aָעָ�: ִ&ְכֶלה ִלְהי�ת ַהְ*ִל

�ָבִרי�  (ַה!ְמָנ� ַה�9ב ַהִ"ְבָרר ֵמֶה� ָעָליו ֶנֱאַמר. ַה7ְ!ר ָלֵכ: ע�ְנָ�� ָ>ד�לְ

ר ָהָרע ִ/י ַ>� ַה5ֵֶצ, ִ�ְ�ֵני ְיָצֶריָ', ֱאלֶֹהיָ' ְ�ָכל ְלָבְבָ''  ְו!ַהְבָ& ֶאת ה)'ה' ו

ְכָרח ִלְהי�ת� ָרע ָעָליו ֶנֱאַמר, י�ַכל ְלִהְתָ�ֵרר  0ְ' ַהAְסֶֹלת ֶ��� ֶ�ה�א מ,

  :' ְ/ִהְנ�2ֹ ָעָ�: ִמAְֵני ֵא� וגו)'ח ג"ְ&ִהִ;י� ס(
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קֶֹהֶלת  (ְוֶזה� ֶ�ָ/ת�ב,  ִנְתָ�ֵאר ִ/י ָה!ָד� ָ/ל�ל ִמָ/ל ָהע�ָלמ�תַוֲהֵרי

 ַנֲעֶ)ה !ָד� ְ�ַצְלֵמנ� )'ְ�ֵראִ�ית א (ְוֶזה� ס�ד.  ֶזה ָ/ל ָה!ָד�ִ/י )ד"י

ְוֶזה ֶ�ָ/ת�ב ַנֲעֶ)ה ִ�ְל��: ַרִ�י� ִ/י ָ/ל ָהע�ָלמ�ת , ִ/ְדמ�ֵתנ�

ְו!ז ה�א /�ֵלל ֶצֶל� !ָד� ְ�ָכל ָהע�ָלמ�ת ִ/י , ִנְ�ַ&ְ&פ� ַ�ֲעִ)5ָת�

ָ;: ְצִר  ְוַיִ"יֵחה� ְ�ַג: ֵעֶד: )ו"ט' ְ�ֵראִ�ית ב (ְוֶזה� ס�ד. יִכי� ְלַמֲעָ)יו/,

Bְלָ�ְמָר� Bִמְצו�ת ֲעֵ)ה �ַבִ.ְצו�ת לֹא ַ&ֲעֶ)ה, ְלָעְבָד�ְכמ� , ְ�

ְלִסַ�ת ִ/י !ָד� , ֱאלִֹהי� ַעל ָה!ֶרC' ִ/י לֹא ִהְמִטיר ה )'ָ�� ה (ֶ�ָ/ת�ב

ָו!ִ)י� ְ�ָבַרי ְ�ִפיָ'  )ז"א ט"ְיַ�ְעָיה נ (ְוֶזה� ס�ד. בֹד ֶאת ָהֲאָדָמה0ִי: ַלֲע

ִ/י ָה!ָד� ַעל ְיֵדי ַמֲעָ)יו ' �ְבֵצל ָיִדי ִ/Dִיִתיָ' ִלְנטַֹע ָ�ַמִי� וגו

Cְוָל!ֶר �ַל7ַָמִי �ַוֲהֵרי ה�א ְ/ִא;� ְנָטָע: ִויָסָד: ְוִנְמָצא, ַמְמִ�יְ' ַח5ִי 

 )ט"ז תס"ח ובתקו"ְ�ַהְקָ�ַמת ַה3ַֹהר ד (ל"ִ/י ִעִ.י 0ָ&ה ְ/מ� ֶ�!ְמר� ַר��ֵתינ� ז

ָ&2 ֶ�ִ;י    :ֲאִני ��ֵרא ְו0ָ&ה ְמַק5ֵ�, �,

  
d»z«Ú≈Óeֵתינ� ז��ֵעיֶניָ' ִעְנַי: ַהְ"ב�!ה ְ/מ� ֶ�!ְמר� ַר�ל " לֹא ִיְקֶ�ה ְ

ִ/י ַהָ"ִביא ִמְתַ�ֵ�ק ,  �ב� ִ&ְדַ�ק)'כ' ָ�� י (, �ְלָדְבָקה ��)ב"א כ"ְ�ָבִרי� י (ַעל

ְ/מ� ֶ�ָ/ַתב , ַפע ַ�ַ&ְח&�ִני�ַ�7ֵ� ִיְתָ�ַרְ' ַעל ְיֵדי ַהְמָ�ַכת ַהְ"ב�!ה ְוַה7ֶ

ִ/י ֲהֵרי ֶזה , ְוֵאי: ֶזה ֵ&יָמא. : ְוָכל ַהְ.ָפְרִ�י� ִזְכר�ָנ� ִלְבָרָכה"הרמב

ִנְתָ�ֵאר ִ/י ֵאי: ��� א�ר ָ�ב�ק ִע� א�ר ָהֶעֶ)ר ְסִפיר�ת ְ/מ� א�ר ַמְחַצב 

ֱאלֵֹהיֶכ� ַח5ִי� '  ְו0ֶ&� ַהְ�ֵבִקי� בה)'ד' ְ�ָבִרי� ד( ַהְ"ָ�מ�ת ִ/י ֶזה� ס�ד

ְ;ֶכ� ַה�5� ,/:  

  



קח קדושה   'שער ג' חלק ג   שערי

ÈƒLÈƒÏ¿M«‰ ¯«Ú«M«‰:  
‰»‡e·¿p«‰ È≈·¿k«Ú¿Óƒa:  

  

ִלְהי�ת� ,  ִנְתָ�ֵאר ַ�ַ�ַער ַה��ֵד� ִ�י ָנֵקל ה�א ֱהי�ת ָה�ָד� ִמְתַנֵ�אִהֵּנה

ָעָלה ְ�ָיֵדינ� ִמָ�ל . ַעל ְיֵדי ַמֲעָ'יו��ֵלל ָ�ל ָהע�ָלמ�ת ְוכ$ָ#" ִמְתַ!ְרְנִסי� 

ְכַרַחת ְלִהָ/ֵצא ָ�ע�ָל� ְ�ֵדי ְלַהְיִ-יר ָה�ָד� ֶזה ִ�י *ְדַר ָ�א ַה1ְב��ה מ$

ְלַתֵ�" ַמֲעָ'יו ְלֶ-6ְַמִ-י5ְ ֶ-ַפע ְלָכל ָהע�ָלמ�ת ְולֹא ִיְתַ�2ְל� ַחס ְוָ-ל�� 

" ֲאָנִ-י� �ז ִיְגֶלה אֶֹז'  ַ�ֲחל�� ֶחְזי�" ַלְיָלה וגו)ו"ג ט"ִא�6ב ל(�ְכמ� ֶ-ָ�ת�ב 

ְוִא#� לֹא ָ-ְרָתה ְנב��ה ַעל מֶֹ-ה ַרֵ�ינ� . 'ְלָהִסיר �ָד� ַמֲעֶ'ה וגו' וגו

�מ� , ָעָליו ַהָ�ל�� ְוה�ִריד ;�ָרה ִמ" ַהָ�ַמִי� ַהְ/ַק6ֶֶמת ָהע�ָלמ�תְ

�� )ה"ג כ"ִיְרְמָיה ל(ֶ-ָ�ת�ב  ת ָ-ַמִי� ָו�ֶר> לֹא ִא� לֹא ְ�ִריִתי י�ָמ� ָוַלְיָלה ח$

�ְבַדְר�� ִנְמְ-כ� *ֲחָריו ָ�ל . ָהי� ָהע�ָלמ�ת ֶנְחָרִבי� ַחס ְוָ-ל��, ָ'ְמִ;י

ַה1ְִביִאי� ְלַהְיִ-יר ֶאת ָהָע� �ְלָהִאיר ֵעיֵניֶה� ְ�ָחְכַמת ַה;�ָרה 

  :��ְבס�ד�ֶתיָה ַעל ְיֵדי ר�ַח ַה�ֶֹד- ַהִ/ְתַלֵ�- ָ�ֶה
  

ְכָרִחי� ְלִהָ/ֵצא ָ�ע�ָל� ְוָדָבר ָנֵקל ִנְמָצא �י ַה1ְב��ה ְור�ַח ַה�ֶֹד- מ$ִ 

ְו�ְמָנ� ִ�ְהי�ת . *5ְ �ְמָנ� ִ�ְתַנאי ֶ-6ִָ/ְצא� ֲאָנִ-י� ְרא�ִיי" ְלָכ5ְ, ה�א

  :ַהֶ<הְוָלֵכ" ְנָבֵאר אֶֹפ" ָהִע��ב , ַה1ֶֶפ- ְ!ג�ָמה ה�א ֵמַה1ְִמָנע

  

 ִ�ְהי�ת ַהֶ�ַפע ֶ-ל ר�ַח ַה�ֶֹד- ִמְתע�ֵרר ָלֶרֶדת ֶאל ָה�ָד� ִהֵּנה

ִה1ֵה ַה6ֵֶצר ָהַרע ה�א ?�ֵר� ָמַס5ְ ֲח-�5ְ ֵ�י" , ִלְ-ר�ת ָעָליו ְוִיְהֶיה ח�ֵטא

�י ִא� )'ט ב"ה נְיַ-ְעָי(ְוֶזה� ֶ-ָ�ת�ב , ֶנֶפ- ַהִ@ְכִלית ֶאל ְמק�ר ר�ַח ַה�ֶֹד-ִ 
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ְוֶזה ַעל , ְוֵאי" ר�ַח ַה�ֶֹד- -�ָרה ָעָליו' ֲעו�נ�ֵתיֶכ� ָהי� ַמְבAִיִלי� ְוג�

  :ה ַה!�ְגִמי� ַ�1ֶֶפ- ַהִ@ְכִלית ַ�1ְִזָ�ר ַ�ֵחֶלק ִרא-�""ְיֵדי ֲעֵביר�ת שס

  

, ח ִמְצו�ת ֲעֵ'ה"ה מרמיז� ִמְצָו ִא� ִיְהֶיה ַהְ!ָג� ֵמֲחַמת ֶחְסר�" ֵאַּגם

ִה1ֵה ה�א ַ�ַעל מ�� ְוֵאי" ֶ-ַפע ֶעְלי�" ִנְמַ-5ְ ֶאל ֶנֶפ- ַהִ@ְכִלית ִ�ְהי�ת 

ְו�ְמָנ� ִא� ַהְ!ָג� ִיְהֶיה ְלַמ2ָה ַ�1ֶֶפ- , ֵאיֶזה ֵאֶבר ִנְ-ָחת �ַבַעל מ��

א� ִמְ!ֵני ַמֲאָכל�ת ֲאס�ר�ת , ַח6ָהַה6ְס�ִדית ִמְ!ֵני ִמ�Aת ָרע�ת ֶ-ַ�1ֶֶפ- ַה

�ז לֹא ִיְהֶיה �ַֹח ַ;ְח;�" , ַהְ/ַ-ְ�ִצי� ֶנֶפ- ַה�Bַמַחת ְוֵכ" ָ�ל ַ��6ֵצא ַ�ֶ<ה

ִמְתע�ֵרר ְלַהְמִ-י5ְ ַהֶ�ַפע ָהֶעְלי�" ְוַנֲעָ'ה ָמַס5ְ ַמְבAִיל ָ-� ְוֵאי" 

  :ִמְ#ַמ2ָה ְלַהְמִ-י5ְ ַהֶ�ַפע ִמְ#ַמְעָלה ְלַמ2ָה הִהְתע�ְרר�ת ַ;ְח;�" ע�ֶל

  

ִא� ָמַס5ְ ֵ�י" ֶנֶפ- ַה�Bַמַחת ,  ִ�י ַ�ָ/ה ִמיֵני ָמַסִ�י� ֵה"ִנְמָצא

, �ְלַמְעָלה ַיַע" ָ!ַג� ְ�ַמֲאָכל�ת ֲאס�ר�ת ֲאֶ-ר �ָֹח� ֵה� ַ�1ֶֶפ- ַה�Bַמַחת

�ת א� ַ�ֲעֵבר�ת ַהָ�א�ת ַעל ְיֵדי ַ;ֲאָוה ְוִהְתע�ְרר�ת ְוִא� ֵה� ְ�ִמ�Aת ָרע

C�ָ ר ָ�ִאי� ִמ1ֶֶפ- , ֶנֶפ- ַהַח6ָה ֵה� !�ְגמ�ת��Aִ ְוִא� ֵה� ֲעֵבר�ת

�ְכָבר , ְוִא� ֵה� ְ�ַמְחָ-ָבה ְוִהְרה�ר !�ֵג� ַ�1ֶֶפ- ַהִ@ְכִלית, ַהְ/ַדֶ�ֶרת

�ל ַהְ!ָגִמי� ֵאיָנ� ַרק ְ�א�ת� ַה1ִיצ�> ַהְ!ָרִטי ֶ-6ֵ- ֶאל ִנְתָ�ֵאר ִ�י ָ

. ַה1ֶֶפ- ַהִהיא ְ�ָכל ַמְדֵרָגה �ַמְדֵרָגה �ְבָכל ע�ָל� ְוע�ָל� ְוָהֵב" ֶזה

ְוִלְפָעִמי� ְ�ִהְתַחֵ<ק ַהְ!ָגִמי� ִנְכֶרֶתת ְנִטיַעת ַה1ֶֶפ- ַה<� ִמ?�D ָהִאיָל" 

ְוֶזה� ס�ד . א א�ר ַמְחַצב ַה1ְָ-מ�ת ַעל ְיֵדי ָמַס5ְ ַה1ְִזָ�ר ַהַ/ְבAִילַה1ְִקָר

  : ָהְרָ-ִעי� ְ�ַח6ֵיֶה� ְקר�ִיי� ֵמִתי�):ח"ְ�ָרכ�ת י(ל "ַמה ֶ-�ְמר� ַר��ֵתינ� ז
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�Bַמַחת  ִנְתָ�ֵאר ִ�י לֹא ָ�ל ַהְ!ָגִמי� ָ-ִוי" ִ�י ֵי- ְ!ָג� !�ֵג� ַ�ּוְכָבר

ַה�ְמָנ� ְלִעְנַי" ַהְמָ-ַכת ר�ַח . ְוֵי- ַ�ַח6ָה ְוֵי- ִ�ְמַדֶ�ֶרת ְוֵי- ַ�ִ@ְכִלית

, ַה�ֶֹד- ֵ�יָו" ֶ-6ֵ- ְ!ָג� ְ�ָכל ָמק�� ֶ-6ְִהֶיה ֵאינ� ָיכ�ל ְלִהָ/ֵ-5ְ ְ�ָלל

ֵרג�ָתיו ְזכ�ִכית ְלָבָנה ְנִק6ִי� ִמָ�ל ְוָלֵכ" ַהָ�א ִל2ֵַהר ָצִרי5ְ ֶ-6ְִהי� ָ�ל ַמְד

ְוֶזה� ֶ-1ֱֶאַמר . ֶחְל*ת ַה6ֵֶצר ָהַרע ַהְ/עָֹרב ְ�ָכל ַהַ/ְדֵרג�ת ֶ-ל ַה1ֶֶפ-

ֶ-6ְִהי� ָ�ל ֵאיְבֵרי ,  ָ-ל ַנֲעֶלי5ָ ֵמַעל ַרְגֶלי5ָ)'ה' ְ-מ�ת ג(ה "ְלמֶֹ-ה ַרֵ�ינ� ע

� ְ�ָכל ַמְדֵרג�ֶתיָה ַה1ְִזָ�ִרי� ַזִ�י� ִמְ�ִלי ִסיג ְוחֶֹמר ?�פ� ְוכֹח�ת ַנְפ-

 ְולֹא ִיָ�ֵאר �� )א"ב �ְבִתיק�" כ"ְ�ִת��" י' עי(, ַ�1ְִזָ�ר ְ�ֵסֶפר ַהִ;��ִני�, ָעכ�ר ְ�ָלל

ְבָרר ֶ-�� ְכָרח ֶ-, ז$ֲהַמת ַה6ֵֶצר ָהַרע ְ�ָלל ז�ָלִתי ֵחֶלק ַה�2ב ַה/$ ה�א ַה/$

ְו�ז ֵאי" ְמַעֵ�ב ְלַהְבAִיל ֵ�י" �ֹח�ת ַה1ֶֶפ- ֶאל , ְלִק��6 ַה?�D ִ�ְלַבד

ְמק�ָרC ְ�א�ר ַמְחַצב ַה1ְָ-מ�ת ַהAֵָבק ֶאל ְמק�ר ר�ַח ַה�ֶֹד- ֶ-ְ�א�ר 

  :ָהֶעֶ'ר ְסִפיר�ת
  

ָהִרא-�ָנה ֶ-ֵאי" . ֵר� ְ-ַ;ִי� ָרע�ת ִנְתָ�ֵאר ִ�י ַעל ְיֵדי ַהְ!ָג� ?�ֲהֵרי

ְוַעל ְיֵדי ֵ�" , ְ;-�ַקת �ְרצ�" ַהַ;ְח;�" ָיכ�ל ַלֲעל�ת ַעד ְמק�ר ר�ַח ַה�ֶֹד-

ַ?� ר�ַח ַה�ֶֹד- ָהֶעְלי�" ֵאינ� ָיכ�ל ְלִהְתַ!ֵ�ט ַעד ַהַ;ְח;�" ְוָכל ֶזה 

�ְו�ְמָנ� ְ?ֵרַמת ַהְ!ָג� ַנֲעֶ'ה ְ�ֶהְכֵרַח ַעל . 1ְִזָ�רֵמֲחַמת ָמַס5ְ ָהֲעו�נ�ת ַ

*ִ/י> ַ�?�D  ְיֵדי �ֹח�ת ִ-;�D ְ�ג�D ֶנֶפ- ַה�Aֵמ� ַהִ/ְתַקְ�ִרי� ֶקֶ-ר

�ְמָנ� ֵאי" . ַעְצמ� ִ�י ה�א ְ�ִלי ֶ-�� !�ֶעֶלת ַה1ֶֶפ- ְ�ָכל ִמיֵני �ֹח�ֶתיָה

�ת ַה1ֶֶפ- ִנְמָצא�ת ְ�ָכל ְ!ָג� ִ�י ֵי- ְ!ָג� ַ��Bַמַחת ְוֵי- ַ�ַח6ָה ָ�ל �ֹח

ֲאָבל �ֹח�ת ַה1ֶֶפ- ַה�Aֶמֶמת . ְוֵי- ַ�ְ/ַדֶ�ֶרת ְוֵי- ַ�ִ@ְכִלית ַ�1ְִזָ�ר ְלֵעיל

  :ְוכֹח�ת ַה?�D ִנְמָצִאי� ְ�ָכל ִמיֵני ְ!ָג� ֶ-ְ�ע�ָל�
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ÈƒÚÈƒ·¿̄»‰ ¯«Ú«M«‰:  
Ï…Â„»b ¯evƒ̃¿a ‰»‡e·¿p«‰ È≈‡»�¿̇ƒa:  

 

¯»·¿k ְ�ָגִמי� ��ְגִמי� ַ�ֶ�ֶפ� ַה��ַמַחת ��ְוֵי� , ְוֵי� ַ�ַחָ�ה, ִנְתָ�ֵאר ֶ�ֵ

ָ'�ְוָצִריְ% , ְוֵי� ַ�ִ$ְכִלית, ַ�ְ"ַדֶ�ֶרת ָ'ה ִא� ֵ(, ָצִריְ% ְ+ִח, ְלַזֵ(ְ% ֶאת ()

��.ב ִ�ְת�.ָבה 2ְמ.ָרה ִמָ(ל ִמיֵני ֲעֵבר�ת א� ִמ�0ת ָרע�ת ְולֹא ָי�.ב ָ�ֶ

ְו5ַחר ָ(ְ% ִי4ֵָהר ְלַקֵ�� ָ(ל ַמה ֶ�ֶאְפָ�ר 4ְ�ַַמ, ַה4ֶה . ע�ד ֵאֵליֶה, ְ(ָלל

ָרט ֵמֵא'. ֶ�ֵה� .ִבְפ, מ� 5�ֵ�ְֶרנ. ְ�ֵחֶלק ִרא��,ח ִמְצו�ת ֲע7ֵה ְ("מרמ

, ִלְק�ַֹע ִעִ+י� ַל+�ָרה ַ���� .ְבַלְיָלה לֹא ִיְגַרע ֲאִפ'. י�� ֶאָחד

.ְלַקֵ�� ִ�ְרַ(ת , .ְלִהְתַ�ֵ'ל ַ�ַ(ָ.ָנה ְ�ֵלָמה ָ�לֹ� ְ+ִפ'�ָתיו ְ�ָכל י��

, ְלַכֵ�ד ַהַ:ָ�ת ְ�ָכל ְ�ָרָטיו., ִמיֵני ְ�ָרכ�ת ַהֶ�ֱהִני, ְ�ַכָ.ָנה ַהָ"ז�, ְוָכל

.ְלַקֵ�� ְקִרי5ת ְ�ַמע ְוִציִצית , .ְלַקֵ�� ְו;ַהְבָ+ ְלֵרֲעָ% ָ(מ�ָ% ְ�ֵלב ָ�ֵל�

� ִמְצָוה 5ַחר ָ(ְ% ִי4ֵָהר ֶ�'ֹא ֶיְחָטא ְ(ָלל ְ��.. .ְתִפִ'י, ִ�ְתִפ'�ָתיו

.ִבְפָרט ֵמֵא'. ִמָ(ל , ְק0.ֵקי ס�ְפִרי�ה לֹא ַ+ֲע7ֶה ַוֲאִפ'. ְ�ִד"משס

.ִמ, . ַחָ�ֵבי ְ(ִרית.ת ְוַחָ�ֵבי ִמיָתה ִ�יֵדי ָ�ַמִי� ְוַחָ�ֵבי ִמית�ת ֵ�ית 0ִי,

ְו7ִיָחה , ָהַרע ְוָל��,, ֵמְרִכיל.ת: .ִבְפָרט ֵמֵא'., ְ�;ר ַהָ'אִוי, ִי4ֵָהר

.ִמָ(ל ִמיֵני , .ִמָ(ל ִמיֵני ֶקִרי, ְסַ+ְ(ל.ת ַ�ֲעָרי�תְוִה, ְוֵליָצנ.ת, ְ�ֵטָלה

.ִבְ�ִמיַרת ַ�ָ�ת י�ֵתר ִמ, , .ִמְ:ב.ָעה ֲאִפ'. ֶ�ֱאֶמת, ֵקר.ב ֶאל ַה0ָ�ִה

י ֵה, ְמַזֲהמ�ת ֶאת ַהֶ�ֶפ� ְוִי4ֵָהר ִמָ(ל ִמ�0ת ִ�ְלִ+י ֲהג.נ�ת ִ(. ַה(ֹל

ָ�ה , ַהְ�ס�ִדית .ִבְפָרט ֵמַה2ֲַאָוה ַעד ָקֶצה ָה5ֲחר�, ַעד ֲאֶ�ר ִיְהֶיה ָ(5ְסק)

ְטַ�ַעת ַהִ:ְפל.ת ,0ִָ�י, ָעֶליָהַהַ+ְח+�ָנה ֶ�ַה(ֹל  , ַמָ"�  ְ�ִל��ְוִתְהֶיה מ)

ְר2ִי� 7ִ�ְְמָחה ְמַהְמַכְ�ד�ַעד    ִיְהי.ְו 0ְפ�ְמַהְמַג  .ְבֶחְרָ�ה ֲאֶ�ר לֹא ַי
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ִ�י ֵאי$ ָ#ָבר , �ֵמַהַ�ַעס ֲאִפ�� ֶ�ַ���ה� ַעל ְלָחָייו. ְ�ֵניֶה� ָ�ִוי� ְ�ֵעיָניו

�ִמ$ ַהַהְקָ,ָדה ְ�ַתְכִלית ָה*ֲחר&$ ֲאִפ�� , מ&ֵנַע ר�ַח ַה(ֶֹד� י&ֵתר ֵמַהַ�ַעס

 ֵאי$ ְנב�.ה �&ָרה ִ�י, �ִמ$ ָהַעְצב�ת ְ�ַתְכִלית ָה*ֲחר&$. ִע� ְ�ֵני ֵ�ית&

ְוִיְהֶיה 1ֵָמַח ְ�ֶחְלק& ֲאִפ�� . ִמ0&ְ/ ַעְצב�ת, ְ�ָלל ֲאִפ�� ַעל ָהָרא�י ֵאֶליָה

' ְו.ַהְב0ָ ֶאת ה )'ד' ְ#ָבִרי� ו(ְ�מ& ֶ�ָ�ת�ב , ְ�ָ�ָעה �2�ִ�ִֶרי$ ָ�ִאי$ ָעָליו

ָ�ל ֶזה ִיְהֶיה ע&ֵסק ְ�ָכל �ֹח& 0�ַ&ָרה ְו*ַחר . 'ֱאלֶֹהיָ/ ְ�ָכל ְלָבְבָ/ ְוג&

ְ�ֶ�ַ�ֲעסֹק 0�ַ&ָרה . ִלְ�ָמ7 ְלַגְמֵרי ַלֲע1&ת ַנַחת ר�ַח ְלי&ְצר& ִ�ְלַבד

 )ב"ט קס"0ְִהִ�י� קי(ְ�מ& ֶ�ָ�ת�ב , �ַב8ְִצו&ת ִיְהֶיה 1ֵָמַח ַעד ָקֶצה ָה*ֲחר&$

ִ�י ַעל ְיֵדי ֵ�$ ַיְמִ�יְ/ ֶ�ַפע , ָ/ ְ�מ&ֵצא ָ�ָלל ָרב11ָ .נִֹכי ַעל ִאְמָרֶת

ְוִעַ(ר ַה�ֹל ה�א ִיְר.ת& ִיְתָ�ַרְ/ 0ִָמיד ְ�ָכל ֶרַגע ְלִבְל0ִי . ְ�ָכל ָהע&ָלמ&ת

 )'ז ח"0ְִהִ�י� ט(ְ�מ& ֶ�ָ�ת�ב , ְוֶזה ַעל ְיֵדי 1ִ�ָ�ֶי� ַהֵ;� ֶנֶגד ֵעיָניו, ֶיְחָטא

לֹא ַיְפִסיק ֲאִפ�� , ְוַיַכֵו$ ְלַהְדִ�יק ַמְחַ�ְב0& �&. ְלֶנְגִ#י 0ִָמיד' ִ�ִ�יִתי ה

  :�ב& 0ְִדַ�ק, ְוֶזה� ס&ד �ְלָדְבָקה �&, ֶרַגע
 

ÈƒLÈƒÓ¬Á«‰ ¯«Ú«M«‰:  
d»�»È¿�ƒÚ ‰«Ó ‰»‡e·¿p«‰ ˙eÎÈ≈‡¿a:  

  

‰≈pƒ‰ְ�צ�ַרת .ָד� ִמְתַ,ֵ;ט ְ�ָכל *ְרָ�ָעה  ִנְתָ�ֵאר ִ�י א&ר ֶאָחד ה�א 

ַעד ס&= *ְרָ�ָעה ְיס&ד&ת , ֲע1ִָ�ה, ְיִציָרה, ְ�ִרי.ה, ע&ָלמ&ת ֲאִציל�ת

ְוה�א ִמְתַ#ֵ�ק ְ�א&ר&ת .ָד� ָהֶעְלי&$ ַהִ<ְקָרא ֶע1ֶר , ָהע&ָל� ַהָ;ָפל

ְוָכל , א&ר ַהִ<ְקָרא א&ר ַמְחַצב ַהְ<ָ�מ&תְוֵה� ִמְתַלְ�ִ�י� ְ�ֶזה ָה, ְסִפיר&ת

�ְבִרְד�0ָ ָ�ע&ָל� ַהֶ?ה ְלִהְתַלֵ�� , ִנְ�מ&ת ַה0ְַח0&ִני� ְ�ל�ל&ת ָ��
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ְוַעְנֵפי , ַ�@�פ&ת ַמִ<יח&ת ָ�ְרֵ�יֶה� ְ#ב�ק&ת ִ�ְמק&ָר� ֲאֶ�ר ִמָ;� ח&ְצב&

� ֵה� י&ְרִדי� ְ�ֶדֶרְ/ ִהְתַ,ְ;ט�ת ְלַבד �ִמְתַלְ��&ת ַהָ;ָרִ�י� ָהֵה� ְלַבָ#

ְ�ָר�&ת  Aפ&ת ָ�ע&ָל� ַהֶ?ה ְ�ִדְמי&$ ַעְנֵפי ָהִאיָל$ ֶ�ֵה$ ְ#ב�ק&ת �מ�@�ַ

ְונ&ְגע&ת ַ�ַ(ְרַקע ַעְצמ& , ְ�ג�= ָהִאיָל$ ַמ�8ָ ְוכ&ְפפ&ת ַעְצָמ$ ְלַמBָה

ְוַכֲאֶ�ר ָה.ָד� ח&ֵטא ֵחְטא ָהָרא�י . ֱאָחז&ת ְ�ג�= ָהִאיָל$ְ�ע&ָד$ ֶנ

ִנְכָרת א&ת& ֶהָעָנ= ִמ@�= ָהִאיָל$ ְוִנְ�.ר ִנְפָרד ִמ8ֶ<� ְוע&ֵמד , ְלִהָ�ֵרת

ְוֶזה� . ְוֶזה� ס&ד ִהַ�ֵרת 0ִָ�ֵרת ַהֶ<ֶפ� ַהִהיא, ָ�ע&ָל� ַהֶ?ה ְ�ר�ַח ַהְ�ֵהָמה

  :&ד ִ�י ָה.ָד� ֵעD ַהCֶָדהס

  

e‰∆Ê¿Âיִקי� ֶ�ִ<ְכַ,ל ְ�ָמ�#ִEַ�ַ ְבָרָה� *ְבָרָה�,  ס&ד ַמה ֶ�ָ�ת�ב* ,

ֶאָחד ְ�ֶנֶגד ְ�ִחיַנת ַה;ֶֹר� ַהִ<ְ�.ר ְלַמְעָלה , מֶֹ�המֶֹ�ה , ַיֲעקֹב ַיֲעקֹב

�ְכמ& ֶ�.ְמר� ַר�&ֵתינ� . ֶ�ל ָה.ָד�ְוֶזה� ַהִ<ְקָרא ַמָ?ל& , ָ#ב�ק ָ�ִאיָל$

ה ַמָ?ל& ֶ�ל ַרִ�י ֲעִקיָבא י&ֵ�ב " מֶֹ�ה ַרֵ�ינ� ע ֶ�ָר.ה):ט"ְמָנח&ת כ(ל "ז

  :ִ�י ִמ8ֶ<� נ&ֵזל ַהֶ;ַפע ֶאל ֶהָעָנ= ֶ�ָ�ַרד ְוִנְתַלֵ�� ַ�@�=. 'ְוד&ֵר� וכו

  

‰≈pƒ‰¿Âְלי&$ ְמאֹד ְ�רֹא� ר�� ע&ָל� ָהֲאִציל�ת ְוֶהָעָנ=  ַה;ֶֹר� ה�א ֶע

�ְבָכל , .רְֹ/ ְמאֹד ִמְתַ,ֵ;ט ְ�ָכל ָהע&ָלמ&ת ַעד ִהְתַלֵ�� ָקֵצה� ְ�ֶזה ַה@�=

ַמְדֵרָגה ֶ�ְ�ָכל ע&ָל� ַמִ<יַח ָ�� �ֶֹר� ֶאָחד ְ�אֶֹפ$ ֶ�ֵאי$ ְלָ/ ְנָ�ָמה ֶ�ֵאי$ 

ְוַעל ְיֵדי ַמֲע1ָיו ז&ֶכה ְלַהֲעל&ת , � ְלֵאי$ ֵקD ֶזה ְלַמְעָלה ִמֶ?הָלה ָ�ָרִ�י

$�ָAָ�ָרָ�יו ֲאֶ�ר ִהִ<יַח ָ�� ִנְקָרִאי� , ִ�י ָ�ל ַמְדֵרג&ת ע&ָל� ָהֲע1ִָ�ה, ְלכ

  :�Aָ�� ֶנֶפ� ֶאָחד ְ�ֵליָמה ַ#ֲע1ִָ�ה ְוַעל ֶ#ֶרְ/ ֶזה ִ�ְ�.ר ַה8ְָדְרג&ת
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‰∆f«·eִ�י *ַחר ֱהי&ת ָה.ָד� ְ�חֶֹמר ַזְ/ ְ�ִלי ,  ִיְתָ�ֵאר ִעְנַי$ ַהְ<ב�.ה

ְולֹא ֵי� ְ�ָיד& , זAֲהַמת ַהֵ�ֶצר ָהַרע ְולֹא ְ�כֹח&ת ַהֶ<ֶפ� ַהְ�ס&ִדית ְ�ָלל

ִכי$ ַעְצמ& ִהֵ<ה ַ�ֲאֶ�ר ָי, ֵחְטא ַה,&ֵג� ְ�ֵאיֶזה �ֶֹר� ִמָ;ְרֵ�י ִנְ�ָמת&

ְו.ְמָנ� *= ַעל ִ,י , ְלִהְתָ#ֵ�ק ַעד ָ�ְר�& ָהֶעְלי&$ י�ַכל ְלִהְתָ#ֵ�ק �&

ֶ�ה�א ָרא�י ְלָכְ/ ָצִריְ/ ְלַהְפִ�יט ִנְ�ָמת& ִמָ�ל ְוָכל �ְלַהְפִריָד7 ִמָ�ל 

  :יִעְנְיֵני ַהחֶֹמר ְו.ז �0ַכל ְלִהָ#ֵבק ְ�ָ�ְר7�ָ ָהר�ָחִנ
  

‰≈pƒ‰¿Â0ִ�ְֶמָצא ָ�ת�ב ְ�ָכל ַה2ְָפִרי� ְ�ִעְנְיֵני ,  ֵאי$ ִעְנַי$ ַהִהְתַ,ְ;ט�ת ַהֶ?ה

ַהְ<ב�.ה ְור�ַח ַה(ֶֹד� ִהְתַ,ְ;ט�ת ַמ8ִָ�י ֶ�ַהְ<ָ�ָמה י&ֵצאת ִמ@�פ& ַמ�8ָ 

.ְמָנ� , ָ�א ֲחל&� ְ�ָכל ַהֲחל&מ&תֶ�ִא� ֵ�$ ֵאי$ ז& ְנב�.ה ֶא, ְ�ִעְנַי$ ַהֵ;ָנה

ַהְ�ָר*ת ר�ַח ַה(ֶֹד� ַעל ָה.ָד� ה�א ִ�ְהי&ת ַהְ<ָ�ָמה ְ�ג�פ& ְ�ָהִקיD ְולֹא 

, ִ�י ָיִסיר ָ�ל ַמְחְ�ב&ָתיו ְלַגְמֵרי, ֲאָבל ִעְנַי$ ַהִהְתַ,ְ;ט�ת ה�א. 0ֵֵצא ִמ8ֶ<�

�& ֶ�ה�א �ַֹח ִנְמָ�ְ/ ֵמַהֶ<ֶפ� ַהַחָ�ה ַהְ�ס&ִדית ֶ��& ְוַה�ַֹח ַה8ְַד8ֶה ֶ�

ַיְפִסיֵקה� ִמְ�ַד8&ת ְוַלֲח�ֹב �ְלַהְרֵהר ְ���� ִעְנַי$ ֵמִעְנְיֵני ָהע&ָל� ַהֶ?ה 

8&ת ְו.ז ַיֲהפְֹ/ �ַֹח ַה8ְַד8ֶה ַמְחְ�ב&ָתיו ְלַד, �ְכִא�� ָיְצ.ה ָנְפ�& ִמ8ֶ<�

ִמֶ?ה , �ְלַצֵ�ר ְ�ִא�� ע&ֶלה ְ�ע&ָלמ&ת ָהֶעְלי&ִני� ְ�ָ�ְרֵ�י ַנְפ�& ֲאֶ�ר ל& ָ��

ַעד ֶ�ִהִ@יַע ִצ��ר ִ#ְמי&נ& 8ָ�ַק&ר ֶ��& ָהֶעְלי&$ ְוֵיָחְקק� ִצ��ֵרי ָ�ל , ַלֶ?ה

ָ�ר ְו Aר&ֶאה א&ָת� ְ�ִפי ֶ#ֶרְ/ �ֹח& ַה8ְַד8ֶה ָהא&ר&ת ְ�ַמְחַ�ְב0& ְ�ִא�� ְמצ

ְלַצֵ�ר ְ�ַדְע0& ִעְנְיֵני ָהע&ָל� ַהֶ?ה *= ַעל ִ,י ֶ�ֵאינ& ר&ֶאה א&ָת� ַ�<&ָדע 

ְו.ז ַיְח�ֹב ִויַכֵ�$ ְלַקֵ�ל א&ר ִמ$ ָהֶע1ֶר ְסִפיר&ת ֵמא&ָת7 . ְ�ָחְכַמת ַהBֶַבע

ִויַכֵ�$ ְלַהֲעל&ת ַ@� ֶאת ָהֶע1ֶר . ֶר� ִנְ�ָמת& ֶנֱאֶחֶזת ָ��ַהְ<ק�ָדה ֲאֶ�ר �ֹ

ְסִפיר&ת ז& ַל?& ַעד ָהֵאי$ ס&= ְוַיְמִ�יְ/ ָלֶה� ֶה.ָרה ִמָ;� ַעד ְלַמBָה ֶ#ֶרְ/ 
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ְוַכֲאֶ�ר ֵיֵרד ָהא&ר ַעל ָיד& ֲאֵליֶה� ֵה� 1ְֵמִחי� ַ�ֶ?ה , ְיִריָדה ַעד ס&ָפ$

ִאיִרי$ ֵמא&ת& ָהא&ר ֶ�ִהְמִ�יְ/ ֶאל �ֶֹר� ִנְ�ָמת& ַהֶ<ֱאֶחֶזת ָ�ֶה� ְ�ִפי �ְמ

ִויַכֵ�$ ְלה&ִריד ֶ#ֶרְ/ ְיִריָדה ִמ8ְַדֵרָגה ְלַמְדֵרָגה ַעד ֶ�ַ�ִ@יַע . ַהֵחֶלק ָהָרא�י ָלה

ִמָ;� 0ִַ@יַע ַעד ֶנֶפ� �, ָהא&ר ְוַהֶ;ַפע ַהה�א ֶאל ָנְפ�& ַהCְִכִלית ֶ�ְ�ג�פ&

ְוָ�� ִיְצַטְ�ר� ָהִעְנָיִני� ָהֵה� ִצ��ר ַ@ְ�ִמי ְ�כֹח& , ַהַחָ�ה ְוכַֹח ַה8ְַד8ֶה ֶ��&

  :ְו.ז ְיִביֵנ� ְ�ִא�� ר&ֶאה א&ָת$ ָ�ַעִי$ ַמ�8ָ, ַה8ְַד8ֶה
  

ÌÈƒÓ»Ú¿ÙƒÏ¿Âֹ��ַ ַח ַה8ְַד8ֶה ִ�ְדמ�ת ַמְל.ְ/  א&ת& ָהא&ר ַה�&ֵרד ִיְצַטֵ�ר

ַה#&ֵבר �& ְור&ֶאה א&ת& א& �&ֵמַע ק&ל& ְוַכ�&ֵצא ַ�ֶ?ה ֵמֶאָחד ֵמֲחִמָ;ה 

�ִמָ;� ָיָעְתק� ֶאל , ח�ִ�י� ַהְ�ד�ִעי� ַהַ<ְפִ�ִ�י� ֶ�ַ��ַֹח ַה8ְַד8ֶה

ָחִנִ�י� ֲאֶ�ר ַ@� ֵה� ִמֶ<ֶפ� ַהַחָ�ה ִחיצ&ִנ��ָת� ַ�ֲחִמָ;ה ח�ִ�י� ָהר�

�ְכמ& . ְו.ז ִיְרֶאה ְוִיְ�ַמע ְוָיִריַח ִויַדֵ�ר ְ�ח�ָ�יו ַהַ@ְ�ִמִ�י� ַמ�8ָ, ַ�<&ָדע

ִ�י ִיְתַ@ֵ;� , ִ#ֵ�ר ִ�י �ִמָ�ת& ַעל ְל�&ִני'  ר�ַח ה)'ג ב"כ' ְ�מ�ֵאל ב(ֶ�ָ�ת�ב 

ְוִלְפָעִמי� 0ְִהֶיה ְנב�.ת& , ר ָהא&ר ַהה�א ַ�ח�ִ�י� ַהַ@ְ�ִמִ�י�ְוִיְצַטֵ�

ְוָכל ֶזה ה�א , ַ�ֲחִמָ;ה ח�ִ�י� ָהר�ָחִנִ�י� ֲאֶ�ר ְ�כֹח& ַה8ְַד8ֶה ִ�ְלַבד

  :ְ�ִהְתַ,ְ;ט�ת �ַֹח ַה8ְַד8ֶה ְלַגְמֵרי ִמָ�ל ַמְחָ�ב&ת ַהחֶֹמר ַ�ִ<ְזָ�ר
  

‡»̂¿Óƒ� �>8ְֶכִלית י&ֵצאת ִמCִֶ�ַהְ<ב�.ה ִהיא ְ�ִדְמי&$ ַהֲחל&� ֶ�ַ<ְפ�& ַה 

ְוָ�� צ&ֶפה �ַמִ�יט ְו*ַחר ָ�ְ/ ח&ֵזר , ְוע&ָלה ְלַמְעָלה ִמ8ְַדֵרָגה ְלַמְדֵרָגה

ְוָ�� , ַח ַה8ְַד8ֶהְוי&ֵרד �ַמְ�ִ,יַע ֶזה ָהא&ר ַעד ֶנֶפ� ַהַחָ�ה ֲאֶ�ר 7�ָ �ֹ

�ְכֶ�ָ�ִקיD ָה.ָד� ז&ֶכֶרת , ִמְצַטְ�ִרי$ �ִמְתַ@ְ;ִמי� י&ֵתר א&ָת$ ַהְ#ָבִרי�

ַנְפ�& ָהִעְנָיִני� ָהֵה� ַ��ַֹח ַה;&ֵמר �ַב�ַֹח ַה?&ֵכר ֲאֶ�ר ַ@� ֵה� ַ�ֶ<ֶפ� 
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י ִנְתָ�ֵאר ִעְנַי$ ַהְ<ב�.ה ְוִעְנַי$ ַהֲחל&� ַוֲהֵר. ַהַחָ�ה ַ�<&ָדע ְ�ָחְכַמת ַהBֶַבע

  :ִ�י ֶזה ְ�ע&ד ַהֶ<ֶפ� ְ�ג�פ& ְוֶזה *ַחר ֵצאת ַהֶ<ֶפ�, ֵהיֵטב
  

Ì»�¿Ó»‡«‰ָהֶאָחד ִהיא ְנב�*ת ְ�.ר ,  ַ�ְ<ב�.ה ַעְצָמ7 ֵי� ְ�ֵני ִמיִני�

ַע ִ�יִריָדת& ֶאל ֶנֶפ� ַהCְִכִלית ֲאֶ�ר ַהְ<ִביִאי� ֶ�ְ�ֵעת ָהא&ר ִנְ�ַ,ע �ַמִ@י

�ִמָ;� י&ֶרֶדת ֶאל ֶנֶפ� ַהַחָ�ה ְלִהְצַטֵ�ר ָ�� ַ�ֲחִמָ;ה ח�ִ�י� , �&

ַהְ,ִניִמִ�י� ֲאֶ�ר ַ��ַֹח ַה8ְַד8ֶה ָהי� ַהח�ִ�י� ַהִחיצ&ִנִ�י� ִנְר0ִָעי� ְ�ַרַעד 

 �ְלַהְגִ�ימ& &ִ�י ֵאי$ �ַֹח ָ�ֶה� ְלַקֵ�ל ָהא&ר ַהה�א �ְלַצְ�רל ְוָהי� נ&ְפִלי$ ָ@ד&

ַעל ִ,י ְוַהְ<ב�.ה ַעל ֶ#ֶרְ/ ֶזה ִנְקֵראת ֲחל&� *= . ַ�ח�ִ�י� ַהָחְמִרִ�י�

  :'גו ָנְפָלה ַעל *ְבָר� ו ְוַתְרֵ#ָמה)ב"ו י"ְ�ֵראִ�ית ט(ַ�ִ<ְזָ�ר ֶ�ֵאיָנ7 ֲחל&� ַמ�8ָ 
  

ÔÈƒn«‰¿Â ַהֵ;ִני ִהיא ְנב�.ה ְ�ֵליָמה ֶ��ֹא ָהי� ִנְר0ִָעי$ ח�ֵ�י ַהחֶֹמר 

, ה"ְוז& ָהְיָתה ְנב�.ת& ֶ�ל מֶֹ�ה ַרֵ�ינ� ע, ְ�ָלל �ִמְצַטְ�ִרי� �& ְ�ַנַחת

ְקדAַ;ת ַמֲע1ָיו ְוַה2ִָ�ה ַלֶ?ה ֱהי&ת& חֶֹמר ַזְ/ ְלַגְמֵרי ְוִנ0ַ�ְָ<ה ַעל ְיֵדי 

ִ�י ה�ְסָרה זAֲהָמת& ְוִנְ�.ר ַהB&ב ְוַהַ?ְ/ ֲאֶ�ר . ִלְהי&ת ְ�ַמְדֵרַגת ַהֶ<ֶפ�

ִ�י ָ�ֶה$ ְלַבָ#� ֵי� ְ�ִחיַנת ֶ@ֶ�� , ְוַג� ְ�כֹח&ת ַנְפ�& ַהְ�ס&ִדית, ְ�ג�פ&

  :הְולֹא ַ�ֶ<ֶפ� ַהCְִכִלית �ִמָ;� �ְלַמְעָל
  

¯»·¿Îeְלִנְ�ַמת ָה.ָד� Dְוִהֵ<ה ְ�ִפי ַמֲעַלת .  ִנְתָ�ֵאר ֱהי&ת ָ�ָרִ�י� ְלֵאי$ ֵק

ְוֵכ$ ַ@� ִא� ִיְהֶיה . ֶ�ַפע ְנב�.ת& ָ�ְ/ ִיְתַ@ֵ#ל �ַֹח ַהְמָ�ַכת, ְמק&ר ַמְחָצָבה

א ָזָכה ְלַהְמִ�יְ/ ֶאל ָ�ל ֶעְלי&$ ְולֹא 0ִֵ($ ְולֹ�ֶֹר� ַמְחַצב ִנְ�ָמת& ְ�ָמק&� 

ַ@� ֶזה לֹא י�ַכל ְלַהְמִ�יְ/ ֶ�ַפע ְנב�.ת& , ַהָ;ָרִ�י� ֲאֶ�ר ִמָ;� �ְלַמBָה
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�ִמָ;� ִ�ְלַבד ִי8ֵָ�ְ/ ֶ�ַפע , ֶאָ�א ֵמא&ָת7 ַה8ְַדֵרָגה ֲאֶ�ר 0ִֵ($ ְוָזָכה ֵאֶליָה

  : 8ָ�ַה ַמְדֵרג&ת ֵי� ַ�ְ<ִביִאי� ְלֵאי$ ֵק�Dַבֶ?ה ִיְתָ�ֵאר ְלָ/, ְנב�.ת&
  

Ï«‡¿Â $�ֵ 0ְַח�ֹב ִ�י ֵ�יָו$ ֶ�ֵ�*ְרנ� ֶ�ֵאי$ ֶנֶפ� ַהָ<ִביא י&ֵצאת ִמ@�פ& ִא� 

ַמה 0ְִפיָסה ֵי� ְ�ַמְחַ�ְב0& ִ�ְל0ִי ַמ8ִָ�ית ַלֲעל&ת ִלְפ0ַֹח ַהְ;ָעִרי� 

ִ�י ַהֶ<ֶפ� ְ�ֵעי$ ָעָנ= .רְֹ/ ְמאֹד ,  ְ�ַמה ֶ�ָ�ַתְב0ִי ְלַמְעָלהְוֶזה 0ִָבי$', וכו

ְוא&ת& ַהַ(ו ַהִ<ְמָ�ְ/ , �ִמְתַ,ֵ;ט ֵמַה;ֶֹר� ַהָ#ב�ק ָ�ִאיָל$ ַעד @�= ָה.ָד�

ע&ֶלה א&ר ַמְחַ�ְב0& , 0ִָמיד ִ�ְהי&ת ָה.ָד� ח&ֵ�ק ַלֲעל&ת ֶאל ָ�ְר�&

1ְָ�ל ִמ$ ַה1ְ8ִַ�יל ֶ�ִהיא ַהֶ<ֶפ� ַה1ַ8ְֶ�ֶלת ַעד ַהCֵֶכל ַעְצמ&  Aַהִ<ְקָרא מ

�ִמְתַ#ְ�ִקי� ְוַנֲע1ִי� ֶאָחד ַעל ְיֵדי , ֶ�ה�א ַה;ֶֹר� ָהֶעְלי&$ ֲאֶ�ר ְלַנְפ�&

ִנְמָצא . ֶאל ַה1ְ8ִַ�ילַהַה1ְָ�ָלה ַעְצָמ7 ֶ�ִהיא ַהֶ;ַפע ַהִ<ְמָ�ְ/ ִמ$ ַהCֵֶכל 

1ְָ�ל ה�א ָהא&ר ְוַהֶ;ַפע ַעְצמ& ַה�&ֵרד ִמ$ ַהCֵֶכל ֶאל ֶנֶפ�  A8ִ�י ַה

ְוֶזה ַהֶ;ַפע ְוָהא&ר ַה8ָ8ִַ�י ה�א ִעְנַי$ ַהִ<ְקָרא ַמְחָ�ָבה ְוָהֵב$ , ַה1ְ8ֶַ�ֶלת

Bַ�ְִל0ְ ָ�ל ִעְנְיֵני ַ�ָ�ַנת , א ֵ�$ֶ�ִא� לֹ, ֶזה ֵהיֵטב ִ�י לֹא ָ#ָבר ֵריק ה�א

  :ַה0ְִפ�&ת ְוִהְרה�ֵרי ָה.ָד� ַהB&ִבי� ְוָהָרִעי�
  

È≈̄¬‰«Âְכַרַחת ִויכ&ָלה ִלְהי&ת Aְ�ִעְנַי$ ָה.ָד� ,  ִנְתָ�ֵאר ְלָ/ ֱהי&ת ַהְ<ב�.ה מ

= ְלַמBָה �ְמַנַעְנע& ְ�כַֹח ְו.ז ַה0&ֵפ1 ְ�ָיד& ִ�ְקֵצה ָעָנ= ָהִאיָל$ ִ�ְהי&ת& ָ�פ�

ְו.ְמָנ� לֹא ִיְתַנַעְנע� ָהֶעְלי&ִני� ְ�ַמְחֶ�ֶבת , ָ�ל ָהִאיָל$ ��A& ִמְתַנֲעֵנַע ְ�ֶהְכֵרַח

ְו.ז , ָה.ָד� ַה0ְַח0&$ ז�ָלִתי ִ�ְהי&ת& ָרא�י ְלַהְמִ�יְ/ ָהא&ר ָהֶעְלי&$ ֲעֵליֶה�

ֲאָבל ִא� ֵאי$ �& ְיכֶֹלת , ַ@� ֵה� ַיְמִ�יכ� ֵמא&ת& ָהא&ר ָעָליו1ִ�ְְמָחה ז& 

ְלַהְמִ�יְ/ ֲעֵליֶה� א&ר ֶעְלי&$ לֹא ַיְחִ�יב�ה� ְ�ָלל ְולֹא ִיְתַר�E ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו 

  :לִ�י ֶהֶבל ִהיא ְוֵאי$ 7�ָ מ&ִעי, ְלָעְזר& �ְלַהְמִ�יְ/ ַמְחַ�ְב0& ְלַמְעָלה
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ÈƒMƒM«‰ ¯«Ú«M«‰:  
ÌÈƒ�…ÂL‡ƒ̄ …̇Â …̄Â„¿a∆L ‰»‡e·¿p«‰ Ô«È¿�ƒÚ ‰«Ó ‰»‡e·¿p«‰ …̇Â‚≈̄¿„«Ó¿a ,
 e�≈p«Ó¿Êƒa Ì«b ‚ÈƒO«‰¿Ï ¯»L¿Ù∆‡∆L L∆„…w«‰ «Áe¯ ˙«‚»O«‰ Ô«È¿�ƒÚ ‰«Óe

‰∆Ê:  
  

Ô«È¿�ƒÚ¿Âֵאר ְל,  ְנב��ת ַהְ�ִביִאי� ָ�ְ� ִהיא�ַמְעָלה ֵאיְ� �ְרָ�ָעה ִ�י ִהֵ�ה ִנְתָ

�ְלַמָ(ה ִמ�)ָ'� , ֲעִ&ָ%ה, ְיִציָרה, ְ�ִרי$ה, ֲאִציל�ת: ע ָלמ ת ֵה� ַהִ�ְקָרִאי�

ֵה� ְוכֹח ת ַנְפ/ ֵתיֶה� , ה�א ָהע ָל� ַהָ.ָפל ַהֶ�ְחָלק ְל�ְרָ�ָעה ְיס ד ת

�3ַ ִנְתָ�ֵאר ִ�י ְ�ָכל ע ָל� ֵי/ . תְוֶנְחָלק ת ְ�ֵעי� ֶעֶ&ר ְסִפיר , ַהְ%ס ִדית

, ְוח�ָצ5 ָלֶה� א ר ַמְחַצב ַהְ�ָ/מ ת, א ר 4ְִניִמי ֵה� ָהֶעֶ&ר ְסִפיר ת

ְוח�ָצ5 ל  א ר ָח/�ְ� ַמְחַצב , ְוח�ָצ5 ל  א ר ַמְחַצב ַה6ְַל$ִכי�

ְוֵכ� , ְרִקיִעי� ֶ/ְ�א ת  ע ָל�ְוח�ָצ5 ל  ָהע ָל� ַעְצמ  ֶ/ֵה� ָה, ַה7ְִל4 ת

ִ�י חֶֹמר �ְרָ�ָעה ַהְ%ס ד ת ה�א ַה8�3 , ַמ6ָ/ ה�א ָ�ע ָל� ַהָ.ָפל

�ְבת כ  ֵה� ְ/$ר ָהא ר ת ָ�ל ֶאָחד ֵמֶה� ָ�ל�ל ֵמ�ְרַ�ע . ְוָהע ָל�

ת ַמְדֵרג ת ְלֵאי� ֵק: ִ�י ְסִפיָרה �3ַ ִנְתָ�ֵאר ֱהי . ְ�ִחינ ת ַהֶ�ֶפ/ ַהְ%ס ִדית

�אֶֹפ� ֶ/ָ�ל ע ָל� ֵי/ �  ַמְדֵרג ת ', ְ�ל�ָלה ֵמֶעֶ&ר ְוֶעֶ&ר ֵמֶעֶ&ר וכוְ

  :ְלֵאי� ֵק:

  

¯»·¿Îe ַער ֲחִמיִ/י ִ�י ְמַחֶ.ֶבת ַהָ�ִביא/ַ�% ת ַהְ�ב�$ה ְ  ִנְתָ�ֵאר ֵאיכ)

ְדֵרָגה ְלַמְדֵרָגה ִמ6ִָ(ה ְלַמְעָלה ַעד ַה3ִיע  ִמְת4ֶַ.ֶטת ְוע ָלה ִמ6ַ

ְו$ז ָהָיה ְמַחֵ.ב ְלַהֲעל ת א ר , ִלְמק � ֲאִחיַזת /ֶֹר/ ִנְ/ָמת 
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ְוח ֵזר �מ ִריד  ִמ6ֲַעָלה , ְסִפיר ת ַעד ֵאי� ס 8 �ַמְמִ/יְ� ִמָ.� א ר

, יע  ְלַמָ(ה ְ�ַנְפ/  ַהִ=ְכִליתְלַמָ(ה ְ�ַמֲעל ת ֲאֶ/ר ָעָלה ַעד ַה3ִ

ְונ ֶטֶלת ֶחְלָקה ָ�א ר ַהה�א ְ�ִפי ִ/ע�ר ֲאִחיַזת /ֶֹר/ ִנְ/ָמת  

ְוָ/� , �ִמָ.� ַמְמִ/יָכה ַ��ַֹח ַה6ְַד6ֶה ַ�ֶ�ֶפ/ ַהַחָ%ה ֶ/� , ְלַמְעָלה

ִ%י� ֲאֶ/ר ַ��ַֹח ַה6ְַד6ֶה א  ִמְצַטְ%ִרי� ַהְ<ָבִרי� ַ�ח�ִ/י� ַה4ְִניִמ

�ח�ִ/י� ַהִחיצ ִני�ַ:  

  

‰≈pƒ‰¿Âַהְמָ/ַכת ַה6ְַחָ/ָבה ַהִהיא ַוַ<אי ֶ/'ֹא ֵמֵאֶליָה ָהְיָתה ע ָלה  ,

ֶאָ'א ַעל ְיֵדי ַ�ָ�נ ת ְוִיח�ִדי� ִנְמְסר� ְ�ָיד  ֵמֵאת ַהָ�ִביא ַהְמַל6ְד  

ְ�ֵדי , ל"ַי� ְ�ֵני ַהְ�ִביִאי� ִע� ְ/מ�ֵאל ְוֵאִלָ%ה� ֶוֱאִליָ/ע זְ�ִעְנ, ְלִהְתַנֵ�א

�א ָת� ַהִ%ח�ִדי� ֶ/ָהָיה ְמַיֵחד ָהָיה ַמְמִ/יְ� ָהא ר ְוַהֶ.ַפע ְ�ִפי ְ/ֶ

  :ז  ִהיא ַ@ְכִלית ִעְנַי� ַהְ�ב�$ה, ְרצ נ 

  

„…ÂÚֵה� ְ@ִפ' ת ְוַהְזָ�ַרת ֵ/מ ת ַעל ְו.  ְ/ִנ% ת ָהי� ְמַל6ְִדי� א ָת�

�ָכל ע ָל� ְוע ָל�  / ְמֵרי ַה4ְָתִחי� ֶ/ל ָהְרִקיִעי� ְוֶ/ל ַהֵהיָכל תְ/ֶ

ַעד ר�� , ֶ/ֵה� ָה�ְרָ�ָעה ְיס ד ת ְוָהֲאִויִרי� ֶ/ָ�ֶה�, ִמA 8 ָהע ָלמ ת

ֹBֵסֶפר ַה�ַהר 4ָָרַ/ת ַוַ%ְקֵהל ְ�ִעְנַי� ֲעִלַ%ת ע ָל� ָהֲאִציל�ת ַ�ִ�ְזָ�ר ְ

, ב ְוַכִ�ְזָ�ר ְ�ִפְרֵקי ֵהיָכל ת �ַבְבָרְית ת ֶ/ָ'ֶה�"א ע"ַהְ@ִפ' ת ַ<8 ר

�ְתִחָ'ה ָהי� ִמְ/ַ@6ְִ/י� ִלְפ@ַֹח ַהְ.ָעִרי� ֶ/ְ�א ָת5 ַמְדֵרָגה ְו�ַחר ָ�ְ� 

ְוָכְ� , ַהְ@ִפָ'ה ַה6ְי)ֶחֶדת ְ�ִפי ַה6ְַדֵרָגה ַהִהיאָהי� ְמַיֲחִדי� ַהִ%ח�ד ְו

. ַעד ַה3ִיָע� ְלָ/ְרָ/� ָהֶעְלי � ְוָנִחי� ָ/�, ע ִלי� ִמ6ְַדֵרָגה ְלַמְדֵרָגה
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ְו�ַחר ָ�ְ� ָהי� ע ד ַמְמִ/יִכי� ַמְחְ/ב ָ@� ַעד ָהֵאי� ס 8 ְוח ְזִרי� 

  :ָ(ה ַ�ִ�ְזָ�ר ְלֵעיל�ַמְמִ/יִכי� ַהֶ.ַפע ְלַמ

  

Ô«È¿�ƒÚ¿Â�'ה�א,  ַה. ֲעִרי� ְוַהֵ.מ ת ָהֵא �יִעי� , 4ֵר�ָ/�ִ�י ָהי� ַמְ/ִ

�כַֹח ֵ/� ָקד / ֶאָחד ֶ/ה�א ִמ� ַהAְִפיָרה ֶ/ְ�א ָת5 ַמְדֵרָגה ֶאל ְ

ֶ�ה ְ/ָר/ ְוֶנְחָצב ִמָ.� ְוה�א ַה6ְמ)  ַעל ַהַ.ַער ַהBֶה ֶ/ה�א ַה6ְַל$ְ� ַה6)

ֲאֶ/ר ֵי/ ל  �3ַ ֵ�� , ָ�ָרִקיַע ַעְצמ  ֶ/ה�א ַהחֶֹמר ֶ/ַ�6ְַדֵרָגה ַהִהיא

ְו$ז ִנְכֶנֶסת ַמְחֶ/ֶבת ַהָ�ִביא ֶ<ֶרְ� , �פ ְתח , ֵ/� ָיד�ַע ְלא ת  ַ/ַער

 ַהAְִפיָרה ֶ/ְ�א ָת5 ַ/ַער ַהה�א ֵמא ר ְלא ר ַעד א ר ַה4ְִניִמי ֶ/ל

ְוָכְ� ע ֶלה , ְו$ז ִמְת4ֵַ'ל �ְמַיֵחד ַהִ%ח�ד ַהָצִריְ� ְלָ/�, ַמְדֵרָגה

  :ִמ6ְַדֵרָגה ְלַמְדֵרָגה

  

‰≈pƒ‰¿Â ַמְרא ת ְיֶחְזֵקאל ַהִ�ְקָרא ַמֲעֶ&ה ֶמְרָ�ָבה ִלְהי ת �ֶזה ִעְנַי 

ְרָ�ב ת ז  ַעל ז  ְתִחָ'ה ִנְפְ@ח� ַהָ.ַמִי� ַ/ֲעֵרי �. ַה6ְַדֵרג ת מ)

�ִמָ.� ִנְכַנס , ָהְרִקיִעי� ֶ/ֵה� א ר ת ַהחֶֹמר ְוַהֵ�ִלי� ֶ/ְ�א ת  ע ָל�

ֶחְזֵקאל א (ֶאל ַה7ְִל4 ת ְוֶזה� ֶ/ָ�ת�ב ',  ָוֵאֶרא ְוִהֵ�ה ר�ַח ְסָעָרה וגו)'ד' ְי

ְרצ נ  , ְ�ה ֵ/ַע' ְ@ִחַ'ת ִ<ֵ�ר ה )'ב' ַע אה ֵ/ (�ְכמ  ֶ/ָ�ת�ב ְ�ה ֵ/ַע

ל ַמר ְ@ִחַ'ת ִהְת3ַ'�ת ִ<��ר ַהְ�ב�$ה ָהָיה ִנְגֶלה ְ@ִחָ'ה ַה7ְִל4ָה 

ְו$ְמָנ� ִ�ְהי ת  ַ�ָ.ַמִי� . ְוכֹח ֶתיָה ֶ/ֵה� ֵאֶ/ת ְזנ�ִני� ְוַיְלֵדי ְזנ�ִני�

ֶחְזֵקאל א (ֵ�ק ְוצ ֶפה ְ�מ  ֶ/ָ�ת�ב�3ַ ָ/� ָהָיה ִמְתַ<  ִנְפְ@ח� )'א' ְי

ֲאָבל ְ�ֶ/ִה3ִיַע ִלְמק � ַה7ְִל4 ת , ַהָ.ַמִי� ְוֶאְרֶאה ַמְרא ת ֱאלִֹהי�
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ֶאָ'א ק ֵרַע ְוע ֵבר ָ�ֶה� ְוֵאינ  ִנְדָ�ק , לֹא ָהָיה ֶנֱהֶנה ְלִהְתַ<ֵ�ק ָ�ֶה�

ְכַרַחתָ�ֶה� ַרק ְרִאָ%ה ְמָלִכי�  (ְוֶזה� ס ד ֵאִלָ%ה� ָזכ�ר ְלט ב.  ְ�ָעְלָמא מ)

�ִמָ.� ִנְכַנס ִלְמִחEַת א ר . 'וגו' לֹא ָ�ֵא/ ה'  לֹא ָ�ַרַע/ ה)ט"י' א

ְוֶזה� , / 4ְַר3 ד ַמְפִסיקִ�י ֵ�י� ָ�ל א ר ְוא ר ֵי, ַה6ְַל$ִכי� ַ�� ָדע

, ל ִ�י ה�א ְ�ִגיַמְטִרָ%א ַמְל��/"ס ד ַהֶ�ֱעָל� ֶ/ֵ%/ ְ�ִעְנַי� ַהַחְ/ַמ

�ַג' ִתי  ְיַכ4ֵר ַ�ֲעִדי' וה, ְוה�א ַהְ�ִלי ְוַהחֶֹמר ֶ/ל א ר ת ַה6ְַל$ִכי�ְ

 ַה6ְַל$ִכי� ֲאֶ/ר �)ָ'� ְו$ז ָר$ה ֶעֶ&ר ִ�@ ת. ס ד ֶנֱעָל� ַהBֶה

ֶחְזֵקאל  (ְוֶזה� ֶ/ָ�ת�ב, ֶנְחָלִקי� ְל�ְרַ�ע ַח% ת ְו�ְרַ�ע ַמֲחנ ת ְ/ִכיָנה ְי

 ֶאל א ר  �ִמָ.� ִנְכַנס ַעד ַה3ִיע, �ִמ@ ָכ5 ְ<מ�ת �ְרַ�ע ַח% ת )'ה' א

 ְוַעל ְ<מ�ת ַהAֵ�ִא )ו"ָ/� כ( ְוֶזה� ֶ/ָ�ת�ב, ָהֶעֶ&ר ְסִפיר ת ַעְצָמ�

ְו$ְמָנ� ַהAֵ�ִא ַעְצמ  ה�א א ר ַמְחַצב ַהְ�ָ/מ ת . 'ְ�ַמְרֵאה $ָד� ְוג 

ְוָלֵכ� ִנְקָרא ַהֶ�ֶפ/ ָ�ב ד ְ�מ  , ְ�ס ד ָה$ב ת ֵה� ֵה� ַה6ְֶרָ�ָבה

 )'ג' ְ@ִהִ'י� ד (�ְכִתיב, ד ְולֹא ִי<ֹ� ְלַמַע� ְיַז6ְֶרָ� ָ�ב )ג"י' ְ@ִהִ'י� ל (ֶ/ָ�ת�ב

  :'ַעד ַמה ְ�ב ִדי ִלְכִל6ָה ְוג 

  

‰≈pƒ‰¿Âכ�  3ִִ'יִתי ֵאֶליָ� ס ד ָעמֹק � ֵלל ִעְנְיֵני ַה6ְֶרָ�ָבה ֲאֶ/ר לֹא ִז

ִ�י לֹא �ְכָבר ִנְתָ�ֵאר ְלַמְעָלה ְ�ַ/ַער ֲחִמיִ/י , ַה< ר ת ַה7ְַדמ ִני� ֵאֵלינ�

ָ�ל ַהְ�ִביִאי� י ְנִקי� ִמ.ֶֹר/ ֶאָחד ִ�י ֵי/ ָלֶה� ָ/ָרִ/י� ֶ/ֵאי� ָלֶה� ֵק: 

ד "ש רבה פ"שה (ל"ְוֶזה� ֶ/$ְמר� ַר� ֵתינ� ז. ְוֵה� ִ/ִ.י� ִר� א ְ�ָכל ע ָל�

ה "ֶ/ה ַרֵ�ינ� ע�מֹ' ִ/ִ.י� ִר� א ְנִביִאי� ַע6ְד� ְ�ִיְ&ָרֵאל וכו )ב"ב צ"ס

  :� ֵלל �)ָ'� ְוָ/ק�ל ְ�כ)ָ'�
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Ì»�¿Ó»‡¿Âִ�י מֶֹ/ה ַר,  ֶ<ֶרְ� ְ�ָלל�ת ְנָבֵאר ַמְדֵרָגָת��ה ָהָיה ע ֶלה " עינ�ֵ

�ִרי$ה , ַעד ָהֲאִציל�ת �ִמָ.� ר ֶאה ַמ6ָ/ְ�ַ �/�ֶאָ'א ה�א ַעל ְיֵדי ִהְתַלְ

ִ�י ָהֲאִציל�ת ְלַב<  ה�א ,   ֶאָ'א ְ�ֶדֶרְ� ַמֲעָבר ְלַבדְלַבָ<5 ְוַג� ֶזה ֵאינ

�ְ/$ר ַהְ�ִביִאי� ָהי� ,  ִ�י לֹא ִיְרֵאִני ָה$ָד� ָוָחי)ג"ְ/מ ת י (ְוֶזה� ס ד, ִנְמָנע

ְו�ַחר . ר ִאי� ַ�ֲאִציל�ת ַעל ְיֵדי ִהְתַלְ�/�ת 3ָמ�ר ְ�א ר ת ַהְ�ִרי$ה

ְר �� ָהָיה ְיֶחְזֵקאלַהח)ָ ,�/��ִרי$ה ַה תְוִהְתַנֵ�א ִמ� ָהֲאִציל�ת �ַחר ִהְתַלְְ

�ֵמ$ז ְוֵאיָלְ� ֵאי� ע ד א ר ֲאִציל�ת , ְוַהְ�ִרי$ה ַ�ְ%ִציָרה ִהְתַלְ�/�ת 3ָמ�ר

 ִ�י )א" ַסְנֶהְדִרי� ס.ח"ס ָטה מ (ל"ְוֶאל ֶזה ִ�ְ�נ� ַר� ֵתינ� ז. �ְבִרי$ה ִנְגִלי� ְ�ָלל

4ְָסָקה ְנב�$ה ְלַגְמֵרי ְוִנְ/ַ@ֵ%ר ר�ַח ַה7ֶֹד/ , �ַחר ַח3ַי ְזַכְרָיה �ַמְל$ִכי

ְוֶזה� ַהִ�ְקָרא , ְוה�א ֶהְמֵ/ְ� א ר ת ַהְ%ִציָרה ַעְצָמ� ְלַבָ<� �ִמָ.� �ְלַמָ(ה

ְרֵ<ס ֲאֶ/ר ה�א ַהְ%ִציָרה ַהִ�ְקָרא ע ָל�  ֲעִלַ%ת ַה4ַ):ד"ֲחִגיָגה י (ַ�ַ@ְלמ�ד

ְוַג� ַלBֶה ָהי� ִ/�6ִ/י� ְיד�ִעי� ִלְפ@ַֹח ַהְ.ָעִרי� ֶ/ֵ%/ ִמ� , �"מטטרו

ָהע ָל� ַהָ.ָפל ְוָהֲעִ&ָ%ה ְוַהְ%ִציָרה �ְלַיֵחד ַהִ%ח�ִדי� ְוַהְ@ִפ' ת ַהְ�א ִתי� 

  :יָרה ְ�ֶעֶ&ר ְסִפיר ת ֶ/ָ�5ְ�ִפי ע ָל� ַהְ%ִצ

  

e‰∆Ê¿Â(י ְנח�ְנָיא ְוַרִ�י  ס ד ִ/�6/ 4ְִרֵקי ֵהיְכל ת ֶ/ִ�ְ/ַ@6ְ/� �  ַרִ

ְו�ַחר ָ�ְ� ִנְ/ַ@ְ�ח� �3ַ  ,ֲעִקיָבא ְוַרִ�י ִיְ/ָמֵעאל ְו�ְנֵ/י ְ�ֶנֶסת ַה3ְד ָלה

 ְוע ד �ֶחֶרת ִ�י ֶנֱאַבד ָטֳהַרת ֵאֶפר 4ָָרה ִ�ְזַמ� .ַ<ְרֵכי ַהִ.�6ִ/י� ָהֵה�

 ְוָלֵכ� לֹא )ה"ֲחִגיָגה כ (ָה$מ ָרִאי� ַעד ְזַמ� �ַ�ֵיי ְוַרָ�א ַ�ִ�ְזָ�ר ַ�ַ@ְלמ�ד

י ס �ֵמ$ז ְוֵאיָלְ� ִנְ/ַ@6ְ/� ְ�ִ/�6ֵ/"ִנְ/ַ@6ְ/� ֵמ$ז ְוֵאיָלְ� ַ�ֲעִלַ%ת ַה4ְַרֵ<

 ְוַג� ִ�י ַה6ְַל$ִכי� , ְוִלְהי ת  ע ָל� ַהָ.ָפל ִמ�)ָ'�ע ָל� ָהֲעִ&ָ%ה ְלַבָ<5
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ְולֹא ע ד ֶאָ'א ֶ/ַה( ב ְוָהַרע ִמְתַ<ְ�ִקי� , ֶ/ָ�5 ִמע�ָט� ט ב ְור)ָ�� ַרע

ִ=יג ט ב ְלַב<  ִ�י ִאי ֶאְפָ/ר ְלַה, ָלֵכ� ֵאי� �  ַהָ=ָגה ְ�ָלל, ַיַחד ְמאֹד

  :ֱאֶמת ָוֶ/ֶקר, ְוָלֶכ� ְמעֶֹרֶבת ַהַהָ=ָגה ְ�ט ב ָוַרע

  

e‰∆Ê¿Âָלה ַמֲעִ&ית�ִ�י ְ�ֶהְכֵרַח , ְוָלֶכ� $ס�ר ְלִהְ/ַ@6ֵ/ ָ�5.  ס ד ִעְנַי� ַקָ

ַטְ�ָפ5 ְ�ִסַ�ת ְוח ֵ/ב ְלַטֵהר ַנְפ/  �ְמ, ִיְתָ<ֵבק �3ַ ָ�ַרע ַהִמְתָ<ֵבק ַ�( ב

�ִבְפַרט ִ�י , ה�א ֱאֶמת ְ�ַתֲערֶֹבת ֶ/ֶקר, ְוַג� ֲאִפ'� ֶ/ַ%ִ=יג, ָהַרע ַהה�א

ְמ�ת ַה7ְִל4 ת ִמְתַ<ְ�ק ת ָ�$ָד� ַה6ְִתָקֵרב  ֵאי� ֵאֶפר 4ָָרה ְמצ�ָיה ְוט)

ִ�י , ְפ/  ִיְרַחק ֵמֶה�ְוָלֵכ� / ֵמר ַנ, ְלַהִ=יג ַעל ְיֵדי ַקָ�ָלה ַמֲעִ&ית

ְו�8 �3ַ ָ�ע ָל� ַהBֶה ַקָ�ָלה , ִמְ'ַבד ֶ/6ְַט6ֵא ַנְפ/  ֵיָעֵנ/ ַ�3ֵיִה�ֹ�

�ָיֵדינ� ִ�י ְיָעִני א  ה�א א  ַזְרע  א  ֶיֱחֶלה ָ�ֳחָלִאי� ה�א א  ַזְרע  א  ְ

  :ִיְ/ַ@6ֵד ה�א א  ַזְרע 

  

Á«̃¿Âי ְ/לֹמֹה מ ְלכ  ֶ/ִנְ/ַ@6ְ/�  ְר$ָיה� ְמַרִ�י י ֵס8 ֵ<יָלא ֵריָנה ְוַרִ

�ה ַהִ�ְזֶ�ֶרת ִ�י ֵאי� , ְ�ַקָ�ָלה ַמֲעִ&ית ְוֶנֶאְבד� ִמ� ָהע ָל�ָAְִוָכל ֶזה ַל

 ְולֹא ע ד ֶאָ'א ֶ/6ְַכִריִחי� א ָת� ְ�ַעל ָ�ְרָח� ַעל ְיֵדי, ט ב ִ�ְלִ@י ַרע

ְו$ז ְמַפִ@י� א ָת� �ַמִ(י� א ָת� ִלְדָרִכי� לֹא ט ִבי� ַעד , ַהְ/ָ�ע ת

�ְגד ָלה ִמB  ִ�י ָ�ל ַ<ְרֵכי ַהַהְ/ָ�ע ת ָהֵא'� , ֶ/�6ְְ�ִדי� ַנְפָ/�

ֶהֱעִלימ�� ָהִרא/ ִני� ְוֵאי� $נ� ְ�ִקיִאי� ֵהיֵטב ְ�ַדְרֵכיֶה� ְוָרא�י 

  :ֵחק ֵמֶה� ְ�ַתְכִליתְלִהְתַר
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ÈƒÚÈƒ·¿M«‰ ¯«Ú«M«‰:  
‰∆Ê e�≈p«Ó¿Êƒa L∆„…w«‰ «Áe¯ «̇‚»‰¿�«‰¿a:  

  

¯«Á«‡ ָ�ַד� ִמָ�ל ַ�ְרֵכי ַהַהָ�ָגה ַ�ִ�ְזָ�ר��ַער ֶַ��ִהְזַהְרנ" ֶאת ָה�ָד� ֶַ 

ה  "ְדב,ָרה ִאָ�)'ד' �,ְפִטי� ד(ִ�י ִהֵ�ה ַ�ָ)ס"ק . %ל ִיְתָיֵא� ָה�ָד�, ְלֵעיל

�י4 , ֵמִעיד ֲאִני ָעַלי ָ�ַמִי� ָו�ֶר1, 0ַָ�א ְ�ֵבי ֵאִלָ/ה", ְנִבי�הֵ ��י4 ִאיֵ

, ַה�ֹל ְלִפי ַמֲע5ָיו, ֵ�י4 ֶעֶבד ֵ�י4 ִ�ְפָחה, ֵ�י4 6,י ֵ�י4 ִי5ְָרֵאל, ִאָ�ה

�,ָרה ָעָליו �  :ר"ַח ַה�ֶֹד

  

‰≈pƒ‰¿Âַמְענ" ָר�ִאינ" ְיִחיֵדי ְסג"ָלה ִהִ�יג" ְלַמְדֵרַגת ר"ַח  ְ��ְזֵנינ" ָ

�ְזַמֵ�נ" ֶזהִ �ְוָהי" ַמ6ִיִדי� ֲעִתיד,ת "ֵמֶה� ַ�ֲעֵלי ָחְכָמה לֹא , ַה�ֶֹד

"ְכֵדי ֶ�9ֹא ְלַהְר),ת ְיֵדי ַהָ�ִאי� ֶאל , ִנְת9ֵ6ַית ַ��,ר,ת ֶ�ָ�ְדמ" ֵאֵלינ"

ֲאָבֵאר ֵאיֶזה ִעְנָיִני� ְוֶאְפ0ַח ִ�ְמל,א ִ)י ַמַחט ִסְדִקית , �ַה�ֶֹד� ְלִהְתַקֵ�

"ְתִח9ָה ְנָבֵאר ַ�ָ;ה ְ�ָבִרי� . ַה:,ב לֹא ִיְמַנע ט,ב ַלה,ְלִכי� ְ�ָתִמי�' וה

'  הְ�ִעְנְיֵני ַהַהָ�ָגה "ַבַ�ַער ַהְ�ִמיִני ֶאְכ0ֹב ֵסֶדר ַהַהְנָהָגה ָ�ֶה� ְ�ֶעְזַרת

  :ִיְתָ�ַרְ>

  

‰≈pƒ‰ "0ַָ�א ְ�ֵבי ֵאִלָ/ה ��ֵ��כ=�9ָ ה"א ַמה ֶ�ָ�ַתְבנ" ְְ�ְבָחר ֶ  ַהֶ�ֶרְ> ַה;=

. ָזכ"ר ְלט,ב ְוִהיא ַהֶ�ֶרְ> ֶ�ָ�ֲהג" ָ�< ַהֲחִסיִדי� ַהְ)ר"ִ�י� ַהַ�ְדמ,ִני�

ְו%ַחר ָ�ְ> ַיְ�ִלי� , ר ִקְלֵקלָל�"ב ִ�ְת�"ָבה ֲעצ"ָמה ִמָ�ל ֲאֶ�, ְוה"א

�ִק/"� ִמְצו,ת ֲע5ֵהְ ,�"ְבֵעֶסק ַה0,ָרה , "ְבַכָ"ַנת 0ְִפ9,ָתיו ְ�ַתְכִלית, ַנְפ
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"ְבִמע"ט 0ֲַענ"ִגי� ַוֲאִכיָלה , ַ��,ר ְלע,ל ַעד י=0ַ� �ֹח,, ִלְ�ָמ< ִ�ְזִריז"ת

"ְבַהְרָחַקת ָ�ל ַהִ;�,ת , ,ת ַלְיָלה א, ַ)ח,ת ְמַעט"ְבִקיַמת ֲחצ, "ְ�ִתָ/ה

ְו%ַחר ָ�ְ> , "ִבְפִרי�"ת ִמָ�ל �ָד� ֲאִפ9" ְ�ִעְנְיֵני 5ִיָחה ְ�ֵטָלה, ַהְ;ג=�,ת

ְו%ַחר ָ�ְ> ִיְת�,ֵדד ְלִע0ִי� ְוַיְח�ֹב ְ�ִיְר%ת , ְיַטֵהר 6"פ, ִ�ְטִביָלה 0ִָמיד

ְוִיAֵָהר ִלְהי,ת ַמְחַ�ְב0, ְ)נ"ָיה ִמָ�ל , ה ֶנֶגד ֵעיָניו 0ִָמיד"ְוָי5ִי� הוי', ה

ְוַעל ְיֵדי ֵ�4 , ַהְבֵלי ָהע,ָל� ַהAֶה ְוִיְדַ�ק ְ�%ֲהָבת, ִיְתָ�ַרְ> ְ�ֵחֶ�ק 6ָד,ל

�ֶאָחד ֵמֵא9" ָהא,ַפִ�י�ְ ���ֹאַמרֶאְפָ�ר ֶ�ִ/ְזֶ�ה ְלר"ַח ַה�ֶֹדֶ :  

  

„»Á∆‡»‰ָהֶעְלי,ָנה,  ה"א ,��ִ/ְמ�ְֹ> ַעל ַנְפ�, א,ר ֶעְלי,4 ִמ�ֶֹר� ַנְפֶ ,

�ַער ֲחִמיִ�י ְוִתְת9ֶ6ַה ֵאָליוַ�  :ְוֶזה ה"א ר"ַח ַה�ֶֹד� 6ָמ"ר, ַ�ִ�ְזָ�ר ְלֵעיל ְ

  

Èƒ�≈M«‰ה"א  ,�, ֵאיז, ִמְצָוה ֲאֶ�ר ה א, ִק/"מָר,0ֶ�ַעל ְיֵדי ִעְסק, ַ

ָ�ל ָהע,5ֶה ִמְצָוה %ַחת ָקָנה  )א"ד מי"�ב,ת פ(ל "ִנְתָ�ֵאר ְ�ִדְבֵרי ַר�,ֵתינ" ז

��ְתַנאי ֶ�ְ/ַקְ/ֶמָ�< , ל, ְ)ַרְקִליט ֶאָחד ְונ,ָצר ִמֶ;ָ�ה ַמְל�ְ> ַמָ;ִ <ְ%

ְוֶזה" ִעְנַי4 . ִיְת9ֶ6ַה ֵאָליו ַהַ;ְל�ְ> ַהה"א0ִָמיד "ְברֹב ַ�ָ"ָנה ְ�ִהְלָכָת< ְו�ז 

ֶא9ָא , ַמה ֶ�ִ�ְמָצא ָ�ת"ב ַ�Bְָפִרי� ִעְנַי4 ַהַ;ְל�ִכי� ַהִ�ְקָרִאי� ַמ6ִיִדי�

�ִא� לֹא 0ְִהֶיה ַהִ;ְצָוה ְ�ִהְלָכָת< ִיְהֶיה ַהַ;6ִיד ַהה"א ְמעָֹרב ט,ב ְ�ַרע ֶ

  :ֱאֶמת ָוֶ�ֶקר

  

«‰ÈƒLÈƒÏ¿Mַעל ְיֵדי ֲחִסיד"ת ַ�ִ�ְזָ�ר ְלֵעיל,  ה"א�ִיְת9ֶ6ַה ֵאָליו ֵאִלָ/ה" , ֶ

  :ָזכ"ר ְלט,ב "ְכִפי ֲחִסיד"ת, 0ְִגַ�ל 96ִ"י, ֵאָליו
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ÈƒÚÈƒ·¿̄»‰ � ִהיא 6ְד,ָלה ִמ�=�9ָ ְוה"א ִ�י ִיְזֶ�ה ְלֶ�ִ/6ֶָלה ֵאָליו ֵאיז, ֶנֶפ

Dִַני�ֵמַה,��ֵה� ְמ�ָֹר� ַנְפ�,ִא� ֵמא,ָת4 , ִ�יִקי� ַהִ�ְפָטִרי� ָהִראֶ ,

. א, ִמA"ָלָת� ֶא9ָא ִמְ)ֵני ֶ�ָע5ָה ֵאיז, ִמְצָוה ְ�ִת�"ָנ< ָ�מ,ה", ַ��,ָדע

��0,ָרה ְוַהA,ָכה ְלַמֲעָלה ז, ַיִ�יג ֶ�/,ִדיע"ה" ָחְכמ,ת ְוס,ד,ת 6ְנ"ִזי� ֶַ

  :ְוָכל ֶזה ְ�ִפי ַמֲע5ָיו, ַעד ְלַהְפִליא
  

ÈƒLÈƒÓ¬Á«‰ ֲחל,מ,ָתיו ִעְנְיֵני ֲעִתיד,ת� ְוִהיא ַה6ְר"ָעה ִמ�=�9ָ ִ�י ִיְרֶאה ַ

�  :ְוָחְכָמה ְקר,ִבי� ֶאל ר"ַח ַה�ֶֹד
  

‰≈pƒ‰¿Âָרה��יַע ִ�י ֵ�יָו4,  ַהֶ�ֶרְ> ַהAֹאת ִהיא ַהֶ�ֶרְ> ַהְ/ִָ��ֵאי4 ָה�ָד� ַמְֶ 

ַוַ�אי , ִ�י ִא� ְ�כַֹח ַמֲע5ָיו ַה:,ִבי� "ִבְקד=ָ�ת,, ְולֹא ַמְכִריַח ָהֶעְלי,ִני�

ַמה ֶ�ֵאי4 ֵ�4 , ֶ�ר"ַח ַה�ֶֹד� ַהָ:ה,ר ִיְ�ֶרה ָעָליו ְ�ִלי 0ֲַערֶֹבת ַרע ְ�ָלל

��ָעה ְ�כַֹח ַמֲע5ִי� ִ�ְהי,ת ָה�ָד� ַמְכִריַח א, ְמַבֵ�ָ� ַ�ְרֵכי ַהַהְ

ֶאְפָ�ר ֶ�ִ/ְזַ�ְ;נ" ל, , "ְתִפ9,ת ְוִיח"ִדי� ֶ�ִא� ִיְטֶעה ָ�ֶה� ָ�ל ֶ�ה"א

  :ְ�ָבִרי� ִחיצ,ִני� ְמעָֹרִבי�
  

„…ÂÚְ�ָרִכי� ֲאֵחִרי� ַעל ְיֵדי ַמֲע5ֶה �ְוֵה� , ַוֲאָבֲאֵר� ַ�ֵחֶלק ָהְרִביִעי,  ֵי

ְלַהְמִ�יְ> ָעָליו ֶאָחד ְמַחֶ;ֶ�ת א,ַפִ�י� ַהִ�ְזָ�ִרי� %E ִא� לֹא ָיב,א" 

ְ�ֵדי ֶ�9ֹא ִיְהֶיה ָ�ֶה� 0ֲַערֶֹבת , "ְצִריִכי� ְקד=ָ�ה ְוָטֳהָרה 6ְד,ָלה, ֵמַעְצָמ4

��. ַ�ִ�ְזָ�רַ E% >�,ר,ת �ְמָנ� ַהֶ�ֶרְ> ָהִרא�,ָנה ָהי" �,ְרִכי� ָ

 )'כ' ל, ב"א כ"ְ�ָבִרי� י(ל ַ�ָ)ס"ק "4 ז""ְכמ, ֶ�ָ�ַתב הרמב, ָהִרא�,ִני�

,�"ְבִא6ֶֶרת ַהְ�ד=ָ�ה ֲאֶ�ר ִחֵ�ר ַ�ֶ)ֶרק ַהֲחִמיִ�י ְ�ִעְנַי4 ֶ�4 , "ְלָדְבָקה 

  :ֲעַזאי ֶ�ָהָיה י,ֵ�ב ְו�,ֶנה ְוָהֵא� ְמַלֶהֶטת ְסִביב,ָתיו
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Èƒ�ÈƒÓ¿M«‰ ¯«Ú«M«‰:  
„…‡¿Ó ‰»̄»̂¿̃ ¿Í∆̄∆„¿a e�≈p«Ó¿Êƒa L≈c«̃¿̇ƒ‰¿Ï ‡»a«‰ «̇‚»‰¿�«‰ ¯≈‡»·¿Ï:  

  

¿ÍÈƒ̄»̂
�ִ�ְזַ�ֵ�ְ� ֲחִמָ�ה ִז��ִכיֶ  .� �ָי��ב ִמָ�ל ֲחָט)יו ֵה� ַ'ִ&ְצו ת , ָהִרא

ֵה� , ֵה� ְ'ָכל ִ�ְבֵרי ס ְפִרי
, ְמִניַעת ִק��
 ִמְצו ת ֲעֵ+הֵה� ִ', לֹא ַ,ֲעֶ+ה

�ִבְפָרט ִמָ�ל ַחָ�ֵבי , ְולֹא ָי��ב ע ד ֲאֵליֶה
, ִמָ�ל ִמיֵני ִמ� ת ְמג12 ת

, ְ�ִרית�ת �ִמית ת ְוִח�4ל ַהֵ�
 �ִבְ�ִמיַרת ַ�ָ'ת �ִמ� ַה1ִָ�ה �ִמָ�ל ִמיֵני ֶקִרי

�ֵמִהְסַ,ְ�ל�ת ַ'ֲעָרי ת �ִמ4ְ� � ָהַרע , �ִמ� ַהְ�ב�ָעה ֲאִפ�4 ֶ'ֱאֶמת

ְוִיְתַרֵחק ֵמַה8ֲַאָוה ְוַהַ�ַעס ְוַה6ְ7ַָדנ�ת , �ֵמְרִכיל�ת �ִמ4ֵיָצנ�ת ְוִ+יָחה ְ'ֵטָלה

  :ֵמַח ְ'ֶחְלק ְוִיְתַנֵהג ַ'ֲעָנָוה �ְבִ�ְפל�ת ְוִיְהֶיה ָ+, ְוָהַעְצב�ת
  

¿Íekƒf«‰ִק��מ  ָ�ל רמ,  ַהֵ�ִני'ְ"
, ח ִמְצו ת ֲעֵ+ה ְ�א ָרְיָתא ְוִדְבֵרי ס ְפִרי

�ְתִפ4ָה ְ'ַכָ�ָנה �ִבְרכ ת ַהָ&ז � �ְבָכל ִ'ְרכ ת , �ִבְפָרט ְקִביע�ת ִעִ,י
 ַל, ָרה

ֶאָחד ִמִ�ְ+ָרֵאל ְ�ָבַבת ֵעינ  �ְלַכֵ'ד ַהַ�ָ'ת ְ'ָכל ְוֶלֱאהֹב ָ�ל , ַה1ֱֶהִני� ְ'ַכָ�ָנה

�ְבָכל ַלְיָלה ָיק�
 ;ַחר ֲחצ ת ְלִהְת;ֵ'ל ַעל ְיר�ָ�ַלִי
 ְוַלֲעסֹק , 6ְָרָטיו

�ַמִי
, ַ', ָרהָ 
�ה�א ,  ַהְ�ִליִ�י‰»Íekƒf¿ :ְ';ֲהָבה, ְוָכל ַמֲעָ+יו ִיְהי� ְלֵ

�ָ�ִכי� ַעְצמ  ְלִהְתַקֵ�� ְ'ר�ַח ַה7ֶֹד�ְ'ֵעתֶ : ÈƒÚÈƒ·¿̄»‰ָטֳהַרת ַה�8> ,  ה�א'ְ


ְ'ֵעת ֶ�ָ�ִכי� ַעְצמ  ְלַקֵ'ל ר�ַח ,  ה�א‰»ÈƒLÈƒÓ¬Á :ִ'ְטִביָלה �ְבָגִדי
 ְנִקִ�י

ָ�ֵנס ְ'ַבִית ְיִחיִדי ִי, ַה7ֶֹד� ;ַחר ֲאֶ�ר ה2ְטְ'ע� '  ָ�ל ִמ� ת ט ב ת ְ'ִקְנַי�

�4ֹא ַיְטִריד�ה� ק ל ת ְ'ֵני )ָד
 ְוִצְפצ�ֵפי , ִ'ְטִביָלה �ִבְקד2ָ�הֶ 
�ְבָמק 

ְוִיְס8ֹר ֵעיָניו , ְוִא
 ִיְהֶיה ;ַחר ֲחצ ת ה�א י ֵתר ָנכ � ְלָכל ַהְ�ָבִרי
, ע פ ת

ע ָל
 ַהֶ<ה ְ�ִא�4 ָיְצ)ה ַנְפ�  ִמֶ&�1 ְ�ֵמת ְוִיְפ�ֹט ַמְחַ�ְב,  ִמָ�ל ִעְנְיֵני ָה

�ֵאינ  ַמְר8ִי� ְ�ָללֶ , 
;ַחר ָ�ְ� ִיְת;ֵ&? ְוִיְתַחֵ<ק ְ'ֵחֶ�ק ;ִ&י? ְלַהְרֵהר ָ'ע ָל
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�ְרֵ�י ִנְ�ָמת  �ְבא ר ת ֶעְלי ִניָ'ְ 
�ַעְצמ  ְוִיַ�ֶ&ה ְ', ָהֶעְלי � �ְלִהְתָ�ֵ'ק ָ

ִויַצֵ�ר ע ָלמ ת ָהֶעְלי ִני
 ְ�ִא�4 ע ֵמד , ְ�ִא�4 ָיְצ)ה ַנְפ�  ְוָעְלָתה ְלַמְעָלה


ְוִא
 ָעָ+ה ֵאיֶזה ִיח�ד ְיַהְרֵהר '  ְלַהְמִ�יְ� ַ'ֶ<ה א ר ְוֶ�ַפע ְ'ָכל . ָ'ֶה

ְוִיְת' ֵדד ְ'ַמְחָ�ָבה ְ�ִא�4 , ֲחר ָנהִויַכֵ�� ְלַקֵ'ל 8ַ
 ה�א ֶחְלק  ָ';, ָהע ָלמ ת

ְוִא
 לֹא ַיְר8ִי� ְמא�ָמה ִנְרֶאה ִ�י ֲעַדִי� . ָנָחה ָעָליו ָהר�ַח ַעד ִ�ע�ר ַמה

ְוָלֵכ� ִיְתַחֵ<ק ע ד ֵמ)ז ְוֵאיָלְ� ַ'ֲעב ָדה �ִבְקד2ָ�ה ְוַיְחזֹר , ֵאיֶנ�1 ָרא�י �מ�ָכ�

  :ְת' ֵדד ַעל ֶ�ֶרְ� ַה1ְִזָ�ר ַעד ֲאֶ�ר ִיְזֶ�ה ְוָתנ�ַח ָעָליו ָהר�ַח;ַחר ָיִמי
 ְלִה
  

¯∆L¬‡«Î¿Âֵאיֶנ�1 ַזְ� ְוָנִקי �א�ַלי ֲעַדִי �ַ�ְבִחי�ְוָהר�ַח ,  ָ,ח�ל ָעָליו ָצִריְ� ֶ

ֶ+ה ֶ'� �ַמֲע, א  ַעל ַה6ָח ת ַ,ֲער ב ת ַרע ְ'ט ב, ַהֶ<ה ה�א ִסְטָרא )ֳחָרא

ְוֶזה ִיָ'ֵח� ַעל , ס י ִכיַח" ַ'ֲעל ָת
 ַל6ְַרֵ�)ב"ד ע"ֲחִגיָגה ד> י(ֲעַזאי �ֶב� ז�ָמא 

א  ֶ�ֶקר ֶוֱאֶמת ְמעָֹרִבי� א  , ִא
 ָ�ל ְ�ָבָריו ֱאֶמת, ְיֵדי ַמה ֶ�1ְִגָלה ֵאָליו

�ל ַהְבֵלי ָהע ָל
 ַהֶ 
�ֵאיָנ� , ֶ<הִא
 ְ�ָבָריו ִ'ְדָבִרי
 ְ'ֵטִליֶ 
א  ִ'ְדָבִרי

ְוַג
 ְלִהְתַחֵ<ק , ִ�י )ז ָצִריְ� ִלְדח ת  ֵמָעָליו, ַעל 6ִי ַה, ָרה ְוַכ� ֵצא ַ'ֶ<ה

  :'י ֵתר ְוי ֵתר ָ'ֲעב ָדה ַעד ִיְהי� ָ�ל ְ�ָבָריו ֶנֱאָמִני
 �ְבִיְר;ת ָ�ַמִי
 וכו
  

Ú«„¿Â ְרח ק ת ִ�י ַ'ְ,ִח4ָה ָ,ח�ל 
�ִ�ְהי� , ָעָליו ָהר�ַח ְ'ִמְקֶרה ְלִעִ,יֶ 
ְוַג


�ְ�ָבָריו ִיְהי� ְמַעBִיֶ 
ְוָכל ֲאֶ�ר ֵיֵלְ� , ְ�ָבִרי
 ִנַקִלי
 ְולֹא ִ'ְדָבִרי
 ֲעמ7ִ2י
 ְוַג


ְ� ַהחֶֹמר ַעד ְוִה1ֵה ְ�ָלל ַה�ֹל ה�א ִז��. ִיְתַחֵ<ק �ֹח  ְ'ָכל ַה6ְָרִטי
 ַה1ְִזָ�ִרי

ְוִיְתָ�ֵ'ק , ַוֲעִקיַרת ִהְרה�ֵרי ַהַ&ְחָ�ָבה ְוכַֹח ַהְ&ַדֶ&ה ֶ�'  ְלַגְמֵרי, ָקֶצה ָה;ֲחר �

ְוִה1ֵה ָצִריְ� ֶ�ִ,ְת' ֵנ� ְ'ָכל ַמה ֶ�ָ�ַתְבנ� ְ'ֵחֶלק . ָ'ֶעְלי ִני
 ְ'ַתְכִלית ַהִ�'�ק


 ִנְתָ'ֵאר ֵסֶדר ַהְנָהַגת ַהֲחִסיד�ת י ֵתר ְ'ֵבא�רִרא� � ַ'ַ�ַער ַהִ�ִ��  :י ִ�י ָ
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� �����(��� ��� �� �� �)� %� �7�� ��� �1� ����� ��� ���	������ ��� �����(� %��� ���'�(���� � ���"

���� �' �� ��' ���� � �7�� ��� ����� ��' ��" �� 0� �1� ����� �� ������� ��� ��� *#�(

. �� � ���� ��� � ���"��� ��	���� .�� �"��� ���� ��� 3 �� �-�� ��/� 0� �1�'�(�/� ��

���.����� �����.� ��� �8!�.� ���� �:���.� �� ���:�%���� ��/��� �� �C�( �� ��/� ���)�� �� �)��� �' ��

��� � ���"���0*�/��4������ ��.�� �"���� ���-�2�(�� ���<�����)���8�/��*�($�?���.�'����

�$*@%*�	 �� ��D��� ��� �� �� ��� �1/8!��(�$�?���.�'������@0��



�����������������	
�������� 	 ��	 

 

� ��5�(� ��5�(� ��5�(� ��5�(��1�)� .� ���� �:�� �� %*�� /' �� �2,�$�. �	� .��#��� ����� �� �� ��� � �)� � ����� �

.����� ���	��� ���������� �& �� � ����/� �& � ��� %���' ���� ��� � ���"��� ;����� ���!�

���� ���	��������E��7�� ��F�%� ������	���/�)�� ����/� ����-�3�; �������	�������/��(

;������ ���� ��/�%� �� �� ��� �1/8!������� �	 �)�0�7���; ��������2 �����(�.���	������ � �������-

�� ������� ��� �)� 0�1� �&�	����� � �3����� �1���A��� .�� �3 ��� ��8� /��*�(?��� ������ ���@� 0���� �-��

�/� ����� ��	 ��� �� �:�A��� ����� ��-�3 ��� �� ������� ���� � � ����� ��� �)�� %�� �� ��

� ���(�.����� ���	������ � �������� � ���"�� ���7�� ����� �������������' ������0�� �� ���(

��� ��� ��*� %�� �� �2��� � ����D�� .���� ��5� �����D�� ����� �	 ��� ����6� ��8� /9�" ��� �� �����(

���!	��� � ����D��(� 0��6� ��/� ��& � ��/� ��'!��� ��� .� �� �8�	� /� �� �� ��	 � ��� ��'�(�%

>/6��� ��� �8�	� �# � ��/� % �� ��*�� /$�� /� ��#�(� �$������	� ��� �&� � ��� ����&� '�

?8���
(���$	�($�@0�� �������.�����/�)���)�>/6������ �8�	���' ���.�6�� �)����/ �&�����������(�

.�� �� ��. � ���%�	�����/+��!����� ���	���������� �������� �����.�&�� � �����������������(

� �����0�& ��/���� ���� ������!	�����'�*� �1�)� �1$.� �3�� ����%�.� ��� �:�2�/� ���.�+,)�� �)

.� ��� �� �&�% �<�	�(�� �&�����.������� ���%�����8���� �� �� �)���� �� �������/� ���/� ���.�+,'�(

�� ��� �)� ��� � ��� .���	�� 0�:��� � ��� ����� ����� �& �� � ����� �������� ��+�� � �� ����/�

��� ���	��� %� �� � �&���(� �/� ����� ��	 ��� /+��!�� 0��� ��� ��*� � �� ���(� 0�� ��#� ��'���(

	� �1���"�������� �$('(�/��	�:��1��'�� �:���' ���.� �2�� ���9���(��� � �� �����?�����
����$*@�0

*��($/6��� ��' ���2� ��' ��� /+��!�� /��	�:� �1��'�� �:� ��' ��� �������(� ��3��� >� 0�($�


/��	�:� %�� ��� � ��� ��	� ����� �� ��� �&�	����� ��� �)� %��� �� �' �� ��� ����� �/� ��� �/� �

��� ���	��� ������ �/��:���(� %��/��:� �� �)� �& � ��� . �	� .��#��� �/� ��� �/�� ��'�(

��� ���9����' �� ���(���� �� ���.���	��� ���9����	� ������ 0���� �������+�� �&�	����� ��� �'/
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�($/��	�:� �1��'�� �:� ��' ��� ��8� ��� ��� ������� ��� '� %�� ������� �/��(� ;���� �1� ���8�(

�1����� ����� %����� � �)(� � !	�� ��� �������� ��� ����� ��� ���	��� �� %�����8��� .�+,)� /� �����(

� ����(���'���� �����0.�� �� ��. � ���/� ������1� � !	�����'�(�� ��!������*�(?����(��������
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� ��5�(� ��5�(� ��5�(� ��5�(���*� �1/� �	���� �� %�.� � ��� �����!	� ���/� �� ��� ��� �� ��� �����/� ������� ��

�����!	��?�'� ��(�$	� 3$�@� %	 � �����' ���� ���� ����.��#������ �� ���� �)%�� ���������9,3�(�

.����� ���	���;��/9�3 ����&�� � ����/�%.�� �� �� �������4,� ���� ��������!��(�%�;���9�3����!� �

;�����0�	���������(�� �7�� ��������!	�� � �	�. ������!��&�� � �����.� � !	�"�������%�*#

	����� �/� �� ����� ������ ; � ���	� ������	��� ������ %��/��(� .����� ���	��� �������� �/� �

��	� �3�9��� G/A�� ��� ������ 0���	 � ��� �����!	��� ������� �"��� ��8� �� ���&� ���)��/

� �� � �&�%������ � ���"���;������ �)���9�" �������C�� ��/���-�7�����	�����������9,3 �"

>/9�3�(���(�	�(�	 � �����8���%����*����� �����(�0. �������.� �	 � ���/��*�� ��D������*���	�(�

?��.����$����@%��&5� �������	���. �����*�������(��0��� ���� �����'/&���=��� ���&���"���� ��/

�� � !	������ �� �3����!	 � ���� ��������� ���� �8�������?��$���$	��$'@0��

��

	���(	���(	���(	���(� �)��/� �� ������:���)�.����� ���	���. �&�� � �����.� �� ���:���.� ��� �8!������� �� ���

��	 ��;���� ���(����	�.����/�)�� ��/����.� �� �� �� ���%. ���(���3�. ���.�4�� �� ������ ���

	���0*($*��
$����2!	�� ����6�� � !	���(����(�����	�� ������?����('��$	��$�@�0�/� ��#�(

����!	�&� ��'�C�� ��?�'$�0@� �1������!	��� � ���� ;��� � ��#�:� �/����E��� ��� ��'�(F� %���'�(

*��/� ��#$�	����� ��� ������.�������	�.� ���'!��/� ���� ��.�� �����)�����?��$���$	�*$�@0�

��������<���(���+�� �&�����8��/� �������� �	���� ��/�%.����� ���	����/��:�����8��/��(�0
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	 � �����.�	 �� �����������=�������� �	���� ��/�%(����	�.� �� �����/� �� ��%� �1���� �&�� �!�����

�1���� ���%�5/������&�� �!��(?�'������$��(�@%�� ���� � ���������4�	 �����2������ ��� �1�'� �� ��/�

.�� �� �/4�	� %.����� ���	��� �& �� � ������� ������ ��� ��'/4�� ��� �)� %�.�����!	� �1� � �����(

��	������ � ����� 0������ � ��� ����� ���4�(� (�����	� ����.�	 �� ���� �� ���(� � ��#� �1�'� �� ��/

� �����'�(� �3��?�'�.
$����@�%�.�� ��������1!��<���������' �����:���� ��� �1�� �2,�� �1�'� �� ��/

� ��5?�'� .
$'� �$*@%������3 ��� (����	� �����/�)�� � �� �����4�	 ��� �1� ���2�������	 � ���� ��

	�� ���%��� �	�� ����& �� � ������� �������������(�0�)� �1� �� �����2�����9���(���	���� ���	� ��

�����4�	 �����/�)�� �������� ��� ���0('(���*D������:����*!����� �!������� �	���*�(�?�'�.
$����@%�

�1� ���2�������.� � !	����/+�6�� �)�%*������ �	 ���	 � �������/�)����� �1�'� �� ��/������/���� ���* ��

�����* ��� ��' ��� ���5�(� %��� ��� �)����� .��� �� ���� ��/� ����)��� ��)� (������ 8��� �'��

�& �� � �����%('(�������� �!����' ���	������2 �� ���.�����.�4�� ������ �)��0�� ��#���'���(

.� ���2���� � �/� ���<���(?�'�.
$���$�@�%�.�����!	� �1� � ���� ������ �)�.���������2���� �� �

('(�?����2����*��'$��'����
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� �� ���

��� 0� ����8��$$$$������ ���!	 ������� ���!	 ������� ���!	 ������� ���!	 �$$$$���$*� ����3����� �$�� %�(����� �:� ��&�'���(

����2 �� ��� H�	�� � �)� 	�:$�2 ����� �� �� �� ��� ��2���� �� .� �� ����� /�# �� �� %���/�'��

(� ���� �� ��� �	/��4���. �� ������� ���%��������� ���1� ���2��/� ��G���0�/� �����/�)��� ��

���!	���(���� ���. ������ �����/�'�4��� �����0�����:�� ��. ������ �����/�)���4��.�� ��#

����/� �&� �1� ���2��/� ��%���� ���9������ ���	������ �����	�. �����������/�)� �1� � �����(

��2��� 0��!	���(>�8� �� �� ��� �	��6�4�� ��	� ���� �� �8��� ���� �� �C��� �����/�' ��� �� %��/� �

(�� � �� �2��$�(��� �$�� 0. �� ��� ���2 ��� �� �����(� �5 � ��� *#� . �� �	��6�4� �'/�0

��($��2�����>�8���	�� �7�� �����2����� �1� � �����'�%����. ���/� �$��0�/� �2 ����
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�� �C���������	���' ������ �����+,)������0��($���� �� �C�����������	� �1������ ����/��'�0

����. �� �����+�� �&�8���)�� ������ �	�� ���� �7�" ������!	�����/�)�� �����+�� �&��/$�����

�(���� �������!�5$�� %�)�*�9�)�>�8� �� �����	���:�� �����:�" ������!	���(�� %��� �����(

������ �� . �� 0���� . �� ��	� ������� ��* ����� . �� ��/$��)�*�9�)� �� 0�2��� �/9�' ��$��

���($����/9�' ��/��$����)��� %��*�.��!�5 �� ���(����� �� �C����/+�	 �� �����8�/��*�(

�=��� %G������� .�� �� ��� ����/�)��� ��4��!	� ��	� %�� �� � �� �)������ ��/� * ��5 �� �� ��� ��2

��� ���	���������.�� �� ���0��� ���	����������!	�����& ���&������/ �&�� �)0��
 

�/9�' ��/�/9�' ��/�/9�' ��/�/9�' ��/����)�� �� �' ������%���� �������	�� ������ �� ����/' �� �"���� �!��)�%����2 ����

��� � ��������� ���9���� �� �'��������/� �:�0�� �"���� �)�.���	 �����������;��� ������ �

����)��� ���/� �:� �� ���&� �� ��� � �)� 0� ����� ���� � ��� �& �� � �)� %(�$�� �� �2���(� �

(�$�� %��� � ���� �������	� �1�)�/��*�(?�'� �(���$3H@0���� ���������)���"�������A��� �15�

���� ����� %�	 �� ��� 8�� �'��� ��+�� �&� � �)� � �� ��./�� ���� %��� ��	���/9�" �" �� ������ .

��4�� �A���	�� ������� ���%��($����)�� �"�������2�(�������(���*����/� ��� ���)���'�0

��*������ �	�� ���	���� ���(�0*�. �������)�� �"���� �)������& ���&0��
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(3� 0� ����8$$$$�/��	��� ��) � ���/��	��� ��) � ���/��	��� ��) � ���/��	��� ��) � ��$$$$��� �:� � ��������� ���*� ����$�� 0�� ���� �� �� ��

����� ���	������/2���2�������/2 �������:�� ����� �� �' ������!	 �� ����� ���9���%���+, ��

�(	�� ����8��� ��)��/� .��4����/6��� .� ���� �:��� ��)��$*� %���� � ���� ��� ��� � �9� �'/

���.��4����/6���.� ���� �:�����)�������/2����� ���	����/2 �������:�� ������0��
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����	 � ������	 � ������	 � ������	 � �������H.��#����� �����A��� ���9���%�.�:��� ���' ���>/6���������=����� ��

��� �1� ���9��� 0��� �� ���(� ��� �' �&� .��#��� ��� ��/� %�� ��5� >/6��� . �	� ��� �� ���(
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�
�����+����#�����A ������� ���� �" � ��/� ��/�$��0�.� ����D�������� ��� ��/� ���� �)

�� ������ � !��/' �� ��������4� !	 ���;�%�� �� ��/������ �����8���0���� �� � �9���($�����
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וקודם שאכנס בו בביאורו צריך אני 

להודיעך עקרים גדולים שהם צורך 

כבר הודעתיך . גדול בהשגת דבר זה

ה ולמעלה אינו "בני כי מן הבינ

עין לא "מושג ונודע לשום נברא ו

אמנם מן ". ראתה אלהים זולתך

מטה שרים ה ול"ה והגבור"הגדול

עליונים מחוברים באבות שמן 

והנה אברהם . הצדדים אברהם יצחק

) בו(שהוא סוד הזרוע הימין 

מחוברים חמשה ושלשים שרים על 

ידי ישמעאל שסמוך לו מצרים 

ולמצרים . שהיא שניה לארץ ישראל

סמוכות שאר ממלכות לשלשים 

וחמשה שרים לצד ימין שהוא 

אברהם וכולם מחוברים באברהם 

די מצרים שהיא ראשונה על י

י "לממשלות ומחוברות באברהם ע

  . ישמעאל

„ÂÒ‰Â שהגר המצרית ילדה את 

ותקח "ישמעאל לאברהם שנאמר 

מארץ " לו אמו אשה מארץ מצרים

מצרים בודאי והיא אחיזת מצרים 

והנה מצד . י ישמעאל"באברהם ע

ה "אברהם נאחזים בזרוע ימין לל

ה שרים " ואחר שורת ל,שרים

 כחות אחרות סמוכות מבחוץ יש

לשרים מצד אברהם ואותם 

כתיב .  נקראים בני פלגשים,הכחות

ויוסף אברהם ויקח אשה ושמה "

 הם , קטורה ממש."קטורה

שצריכים קטרת להבריחם מן 

". ישימו קטורה באפך"המרכבה 

ולבני הפלגשים אשר "וכתיב 

לאברהם נתן אברהם מתנות 

 בהכרח צריכים ,'וגו" וישלחם

טומאה מסר להם ושמות ה, שלוח

והם , כי בהכרח בני הפלגשים היו
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 נתן ,הראויים לזוהמא ולטומאה

  . להם מקום אחיזה

  

Ú„Â כי מצד שמאל הוא יצחק 

ה שרים נאחזים בו מצד עשו "ול

וכל אותם השרים נקראים בדרך 

כלל גוים וראשית כולם עמלק בן 

" ראשית גוים עמלק"שנאמר . עשו

ראשיתו נאחז בזרועות עולם 

כי מן . ק כי הוא ראשית גויםביצח

הענק ולמעלה לא עלה אלא יעקב 

ומן הזרועות ולמטה הוא . ה לבד"ע

ולתתך עליון "כתיב . ראשית גוים

ם הם "ן ותהו"עליו" על כל הגוים

  . י יעקב"מיוחדים לישראל ע

  

Â‰ÊÂיין , סוד העולם הבא 

המשומר בענביו שאין בו צד יין 

נסך שלא עלה לשם שום שר של 

משם . ז"ואינו מנוסך לעגוים 

ולמטה שוכנים הגוים והזרועות הם 

ומצד הגבורה הוא . זות הגויםחוא

  .היין שאינו משומר ונעשה יין נסך

  

‰‰Â ביצחק הוא מקום אחיזת 

י "י עשו ע"ה שרים של גוים ע"ל

הביאה לי "מה כתיב ביצחק . עמלק

ויבא לו יין "וכתיב '  וגו,"ציד

 ."םויתן לך האלהי" וכתיב ,"וישת

רצה להחזירו ולחברו בקשר 

, שהוא מקום ירידת הטלה "הבינ

 ,"ומשמני הארץ ".רצה לקושרו

ה שהוא "מאחר שלא זכה עשו לבינ

מקום הטל רצה לקושרו באותו 

  .מקום כי מקום הטל מכרו עשו

  

Â‰ÊÂ קדש לי כל" סוד הגבורה "

הוא ראשית אונו  ",ה"בסוד החכמ

והטל יורד מן ". לו משפט הבכורה

ת והגשמים יורדים מן "הגבורו

ה לפיכך הטל אינו פוסק "הגבור

ת "והנה הגבורו. והגשמים פוסקים

ה הוא "הוא סוד יין המשומר והגבור

הוא "כתיב . מקום שנעשה יין נסך

לא יהיה לך "וכתיב " אלהים חיים

אל "וכתיב " אלהים אחרים על פני

בשם יהוה אל "'  וכתי,"חי בקרבכם

" כראין עמו אל נ"' וכתי" עולם

  ".לא תשתחוה לאל אחר"' וכתי

  

ÔÓ הזרועות ולמטה הנקראים 

 נעשה יין נסך ומתנסך ,ה"גבור
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ז במגע הגוי לפי שבאותן "לע

 ומן הזרועות .המקומות מגע היין

ה "ולמעלה שהוא מקום הבינ

) ה"נראה לי והחכמ(ה "והגבור

אין עושה יין נסך שלא עלה שם 

. שר של גוי ונקרא יין המשומר

עולם הבא ויעקב והוא סוד ה

כי יעקב "שם וכתיב  לבדו עלה

ששם עלו " וכתיב ."בחר לו יה

וכל ישראל יש " שבטים שבטי יה

ואם הזיד . להם חלק לעולם הבא

אדם מישראל לשתות יין נסך 

נאחז בו הקוצים והברקנים של 

אלהי המסכה ואינו מתפרד מהם 

ומאבד חלקו מן היין המשומר 

כתיב . שהוא חיי העולם הבא

ירים סבוכים וכסבאם ס"

אשר חלב " וכתיב ."סבואים

ויין " וכתיב ,"זבחימו יאכלו

ל לא " וארז."ישמח לבב אנוש

 .נברא יין אלא לנחם אבלים

לפי ' וגו" תנו שכר לאובד"וכתיב 

שהיין הוא ממקום השמחה שאין 

שם דאגה והוא מבתי גואי 

 ,שהכתוב מעיד עליו הוד והדר

  ".המשמח אלהים ואנשים"וכתיב 

Ú„Âם כי " כי למעלה משמח אלהי

ה מיין המשומר "שפע הגבור

אמנם מתנסך לפעמים שהרי כתיב 

ואלמלא " ויבא לו יין וישת"

הקדים יעקב יין והביאו למה היה 

' ז ביין נסך וכתי"כחה של ע

אין מלך ואין שר ". ואלכה לנגדך"

ואין זבח ואין מצבה ואין אפוד 

ואין תרפים כל זה תועלת 

  .ה והביאו"בשהקדים יעקב ע

  

Ú„Â כי שבעים כתרים עליונים 

נאחזים באברהם ויצחק על ידי יין 

. לפי שהוא מקומו במוח בודאי

ואחר שהודעתיך זה דע כי ביצחק 

י " ע,ה שרים לשמאל"נאחזים ל

 ודע כי עמלק .י עמלק"אדום וע

הוא ראשו של נחש הקדמוני והוא 

' כתי. נאחז בלחש והנחש מרכבתו

וזה ' וגו" הנני עומד לפניך שם"

היה ברפידים ובאותו המקום 

נמצאו הנחש ועמלק מזדווגים 

" דרך נחש עלי צור"' וכתי. כאחד

בודאי " ויבא עמלק וילחם"' וכתי

' כתי. נתחברו צור ונחש ועמלק

כתיב בעמלק " ראשית גוים עמלק"
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אשר שם לו בדרך בעלותו "

במקום הנקרא דרך ". ממצרים

אורב לישראל ששם הניחו אדם 

על גחונך "' ל כתי"פל סמאכשנ

  ". תלך

  

ÌÏÂÚÏÂהוא מוצאו אצל האשה , 

' אמנם מכתו הוא בראשונה כתי

לפי כל מיני " הוא ישופך ראש"

י "מנחשים ומעוננים וקוסמים ע

 וזו .נופלים וגלוי עינים גורל עזזל

היתה השגתו של בלעם שכתוב 

הנפילים ' כתי" נפל וגלוי עינים"

י כן היו בארץ בימים ההם וגם אחר

המה הגבורים ' וגו" אשר יבאו

  .ה היו"מצד הגבור

  

·È˙Î אשר קרך בדרך" בעמלק" 

ויזנב "ד שהוא הדרך "במקום יסו

בזנבו ממש במקום נפילתו " בך

". באשר כרע שם נפל שדוד"

ל שהיה עושה עם "ואמרו חז

אתונו מעשה אישות בלילה וזה 

היה מגיע להשגת המנחשים 

י שהיה "בודאי ועל ידי הקר

ויקר "' שה עם אתונו כתיעו

' וכתי". אלהים אל בלעם

ויתיצב מלאך יהוה בדרך לשטן "

רוכב " לו והוא רוכב על אתנו

דרך נחש עלי צור "' כתי. בודאי

דרך אניה בלב ים ודרך גבר 

  ".בעלמה

  

Ú„Âה " כי כמו שהיה משה רע

ראש לכל הנביאים והשיג למעלה 

ת והוא בתכלית "מכולם בתפאר

הרשע הוא  כן בלעם ,הטהרה

ראש לכל המנחשים והקוסמים 

ולמעלה מכולם והשיג מבחוץ 

על הזרוע והוא היה בתכלית 

  .הטומאה והזוהמא

  

ÍÎÈÙÏל במדרש ולא קם " ארז

 בישראל ,נביא עוד בישראל כמשה

לא קם אבל באומות העולם קם 

ואמרו מה בין נבואת . ומנו בלעם

משה אינו , בלעם לנבואת משה

מתי מדבר יודע מי מדבר עמו ואי

והבן . 'עמו ובלעם היה יודע וכו

מה שאמרנו בענין זה כי זה כסא 

לתפארת מבפנים וזה היה ענין 

  .נחש מבחוץ
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ÌÓÈÒÂ אפוד ותרפים ולפיכך 

קללתו של בלעם מתקיימת לפי 

שהוא סוד הנחש ועומדת קללתו 

וזהו . וברכתו כשהמקטרג מורה זו

" לא אשלחך כי אם ברכתני"סוד 

'  וכתי," אותו שםויברך"' וכתי

'  וכתי,"שם המקום ההוא פניאל"

יאר "' וכתי" פני יהוה בעושה רע"

וירא כי "'  וכתי,"יהוה פניו אליך

ממש " לא יכל לו ויגע בכף ירכו

הוא הדרך והוא המקום שנחש נפל 

ל רוכב עליו והוא "במרכבה וסמא

והוא מקום של דוד , י"מקום הקר

והוא מקום בית המקדש והוא 

ת חוה שאין לו מקום מקום קריב

י "להכנס ולהתחבר לאדם אלא ע

  .אשה בודאי

  

ÍÎÈÙÏ אשר קרך בדרך " אמר

הוא ישופף ראש "'  וכתי,"ויזנב

יהי דן "'  וכתי,"ואתה תשופנו עקב

י דן עתיד "ע. 'וגו" נחש עלי דרך

' הנחש להעקר מן העולם וכתי

'  וכתי,"וידו אוחזת בעקב עשו"

עקב אשר " "והיה עקב תשמעון

אלמלא , "אברהם בקולישמע 

ל את יעקב באותו "שנצח סמא

מקום עצמו רצה בלעם לנצח את 

ובאו מלאכי השרת ועמדו . ישראל

במשעול הכרמים גדר מזה וגדר 

ד סתמו "ח והו"מזה במקום נצ

מה " ואז צווח בלעם .המבואות

אל לא מצאתי נקב " אקוב לא קבה

. ונוקב שם יי מות יומת, ליכנס

עמי זכור נא  "והנביא מכריז ואומר

 .'וגו" מה יעץ בלק מלך מואב

" למען דעת צדקות יהוה"' וכתי

מה יעץ בודאי למען דעת צדקות יי  

וכשראה בלעם זה צווח , בודאי

ולא " כי לא נחש ביעקב"ואמר 

, י נחש"מצא מקום לקללה שהוא ע

שכל מקום שהנחש מתדבק שם 

כי כנסת ישראל . הקללה מתדבקת

הקללות כסא הברכות והנחש כסא 

אימתי כשהכניס מקומו ופרץ גדרו 

  .של עולם לפיכך נתקללה האדמה

  

¯Á‡Â שהודעתיך זה דע כי מואב 

ועמלק מזדווגים יחד להחריב את 

לפי ,  וישמעאל בכללם,ישראל

שאלו קשורים במרכבה כתיב 

הוא " וילך אתו לוט"באברהם 
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כסא הנחש הנמצא בסיגים של 

אברהם מתפרד ממנו אחרי הפרד 

" ויאהל עד סדום", ולוט מעמ

וישא לוט "' וכתי, ד"ע וש"מקום ג

ובדרך ממש היה ' וגו" את עיניו

. עומד ונולד ממנו מואב ועמון

מואב נתחבר לבלעם לקלל את 

ישראל כי כן ראוי לו כי לוט הוא 

 ,עמון נתחבר לעמלק לטמא מקדש

' כתי" גבל ועמון ועמלק"' דכתי

ותמנע היתה פלגש לאליפז בן "

' וכתי"  עמלקעשו ותלד את

  ".ואחות לוטן תמנע"

  

Ú„Âה בסדום מצאו " כי דוד הע

" מצאתי דוד עבדי"י כדכתיב "הש

, ל היכן מצאו בסדום"וארז. 'וגו

ואת שתי בנותיו "מה כתיב 

אלו הן רות המואביה " הנמצאות

ונעמה העמונית שתי פרידות 

" לתאוה יבקש נפרד"' כתי. טובות

ולא ולא יבאו לראות "' וכתי

ודע והאמן כי הנחש ". כבלע

בתחלת בריאתו היה צורך גדול 

בתקון העולם בהיותו עומד 

במקומו המיוחד לו בבריאה והוא 

היה שמש גדול נברא לסבול עול 

המלכות והשעבוד וראשו על 

. במתי ארץ וזנבו עד שאול ואבדון

כי בכל העולמות כולם היה לו 

מקום וצורך גדול לתיקון כל 

  .מההמרכבות כל אחד במקו

  

‰ÊÂי הידוע בספר " סוד התל

היצירה והוא המניע את הגלגלים 

והמהפך אותם ' במאמר הבורא ית

. ממזרח למערב ומצפון לדרום

ואלמלא הוא אין לשום בריה מכל 

העולם חיים שתחת גלגל הירח 

הזריעה והצמיחה ואין התעוררות 

ובתחילה . לתולדות כל הנבראים

היה עומד מחוץ לכתלי מחנות 

ה והיה מחובר לכותל הקדוש

אחוריו היו , חיצון שבמחנות

דבוקות בכותל ופניו פונות כלפי 

חוץ ולא היה לו מקום ליכנס 

פנימה והיה מקומו לעבוד עבודת 

הזריעה והצמיחה והתולדות 

  .מבחוץ

  

Â‰ÊÂסוד עץ הדעת טוב ורע  ,

י לאדם הראשון "לפיכך הזהיר הש
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שלא יגע בעץ הדעת בעוד שהטוב 

פ "דבוקים בו אעוהרע שניהם 

שזה מבפנים וזה מבחוץ עד 

שימתין להפריד את הערלה 

וערלתם ערלתו את "שנאמר 

" ותקח מפריו ותאכל"' כתי". פריו

הכנס צלם היכל ונמצאת הטומאה 

שנאמר . חיצונה נכנסת לפנים

והנחש היה ערום מכל חית "

פתי יאמין לכל "' וכתי" השדה

וכי יפתה איש "' וכתי" דבר

לתת לפתאים "' יוכת" בתולה

וערומים יכתירו "' וכתי" ערמה

  .והכל מבואר" דעת

  

Ì‡Âוירא "'  תאמר הרי כתי

אלהים את כל אשר עשה והנה טוב 

ם "דע כי כל מעשה האלהי" מאד

כשהם במקומם כל אחד באותו 

מקום שהכינו והעמידו בבריאתו 

וערומים יכתירו "וזהו . הוא טוב

 ואם להפך ויצא ממקומו ."דעת

שזו היא החכמה , לגמריהוא רע 

והטוב הגמור בבריאתו . השלימה

של עולם בהיות כל הבריות שברא 

י על הצורה ועל המקום "הש

שהכינם והעמידם נקראות טובות 

ולפיכך . ובהפך נקראות רעות

 ."עושה שלום ובורא רע"נאמר 

אמר בענין השלום לשון עשיה 

ולא כן אמר בענין הרע אלא לשון 

ל ביניהם כי הפרש גדו. בריאה

שהבריאה אינה שלמות גמר הדבר 

כל הנקרא "' וכתי. אלא העשיה

' וכתי" בשמי ולכבודי בראתיו

ונמצא " אשר ברא אלהים לעשות

, עץ הדעת הטוב והרע דבוקים בו

הטוב בהיות הנחש בחוץ במקומו 

והרע בהיותו נכנס , הידוע לו

נמצא הטוב . להיות להיכל הקדש

י "וע. והרע דבוקים במקום אחד

,  מתחברים,הדבר הנקרא דרך

  .אמנם בסבת האשה

  

¯Á‡Â י כתב "שידעת זה דע שהש

ואל אשה נדת טומאתה "בתורה 

" והדוה בנדתה"' וכתי" לא תקרב

" ואם טהרה מזובה וספרה"' וכתי

 ."וערלתם ערלתו את פריו"' וכתי

את פריו ממש שהעץ טוב ואין בו 

רע אבל הפרי יש בו טוב ויש בו 

אשה כי טוב ותרא ה"' וכתי. רע
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ותקח מפריו "' וכתי" העץ למאכל

וערלתם ערלתו את ' וכתי" ותאכל

" ובשנה הרביעית"'  וכתי."פריו

בשנה "' וכתי, זהו הדרך

  .זו היא האשה" החמישית

  

¯Á‡Â שהודענוך אלו העקרים 

הגדולים ראוי לתקן לפניך דרך 

בידיעת המרכבות ואז תראה ענין 

דע ). אולי בעינים(הנחש בעניינים 

תקן סדרי המרכבות ' כי השם ית

ה ולמטה בדרך "ה וגבור"מגדול

היכל הקדש מכוון , שאודיעך

, באמצע תפארת גאון יעקב

אברהם חומה מכאן מוקפת סביב 

ההיכל לימין ויצחק לשמאל סמוך 

ישמעאל שורה אחרת , לאברהם

ונקרא בן השפחה ובו נאחזים 

וחוצה לכולם בני , ה שרים"ל

. לגשיםקטורה הנקראים בני הפ

וכבר ביארנו על נכון ענין זה גם 

נמצאת למד כי הקרובים . ביצחק

להיכל הקדש הם מזוקקים והם 

והרחוקים מהיכל , טהורים יותר

הקדש כפי רחוקם כך רבוי 

  .זוהמתם

Ú„Â כי יש כמה קליפות סביב 

שבעים שרים של שבעים כתרים 

ד "ח והו"וכן למטה כנגד נצ

ויש מחנות כדוגמת . ד"ויסו

כולם , השרים והקליפות העליונות

נקראו מחנות של טהרה ומהם של 

אותם של טהרה הם יותר . טומאה

קרובות להיכל והאחרות הולכות 

  . ומתרחקות

  

È‰Âדע .  מוסר בידך מפתח גדול

י אין בעולם דבר טמא כשהוא כ

עומד במקומו הראוי לו מתחלת 

ואין בכל המחיצות דבר , הבריאה

שאין בו טומאה וטהרה אלא 

ואין לך דבר , לפנים מן ההיכל

שנקרא טהור שאינו נקרא לפעמים 

בלתי טהור חוץ מן השורה 

ואין לך דבר בכל . הפנימית

הטמאים שאינו נקרא טהור 

הוא לפעמים חוץ מן החיצון ש

  .טמא לגמרי

  

Â‰ÊÂ ויבדל אלהים בין האור " סוד

וזהו סוד עשר " ובין החשך

קדושות בארץ ישראל זו לפנים 
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ועשר טומאות פורשות מן . מזו

זהו סוד ו. מזוהאדם זו למעלה 

וישלחו "וזהו שנאמר . שלש מחנות

מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל 

' ששולחים אותם מג" טמא לנפש

אלו הקדושות ודע כי כל . מחנות

והטומאות על דברים שהזהירה 

תורה עליהם בענין טומאה כולם 

אין בהם דבר טהור כשאין בו צד 

. טומאה מלבד השורה הפנימית

ואין לך טמא שאין בו צד טהרה 

וכל . מלבד השורה החיצונה לגמרי

הטומאות והטהרות כולן יש להן 

למעלה במרכבות מקום אחיזה 

כל , ותולדה ומקור קיום ועמידה

אחת במקומה ושיעורה כדמיון 

המים המתוקין והמלוחים יש להם 

פ "ואע, מקורות ממה שנמשכים

שיש מקור אחד פנימי שהם 

י המערכות "ודע כי ע, מתוקים

שהמים נובעים בהם משתנה 

מים מתוקים ומהם מרים , טעמם

ומהם מלוחים ומהם חמוצים ומהם 

עפוצים ומהם נקראים המים 

ם ושאר מיני הזדונים ומים הרעי

  .שמות

Í¯„·Âד " זו אין למטה חול

ב ושאר מיני שקצים "ר וצ"ועכב

ורמשים ומיני עופות ודגים אסורים 

וטמאים שאין להם מקום אחיזה 

מערכת , למעלה בשלש מערכות

השרים ומערכת המחנות ומערכת 

וכל מין ומין הטהורים . הארצות

. והטמאים למטה מושך ממקומו

הורים בפנים ולפי שראוי להיות הט

ה את "והטמאים בחוץ צוה הקב

ישראל שלא יאכלו הדברים שטמא 

לפי . להם והשקצים ששקץ להם

שישראל הם טהורים והם חלקו של 

. מקום והם שוכנים בהיכל פנימי

ואילו יאכלו הדברים הטמאים הרי 

ישראל מטמאים שכל פנימי שבהם 

כשהם נכנסים בהיכל וגופן מטומא 

ודומה , םומשוקץ באותם הדברי

חטאם לחטא אדם הראשון שאכל 

מפרי עץ הדעת טוב ורע וראויים 

ה "גלות וגרושין כמו שגירש הקב

אבל , לאדם הראשון מגן עדן

ראויים ליבדל מכל הדברים לגמרי 

והבדלתם בין הבהמה "' דכתי

ולא "' וגו" הטהורה לטמאה

תשקצו את נפשותיכם בבהמה 
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" כי אני יהוה"' וכתי" ובעוף

ל כמו שאני טהור "אלהיכם ר

ושכינתי בהיכל פנימי ואתם חלקי 

וגורלי ראוי לכם שלא תאכלו 

הדברים שהם טמאים כדי שלא 

  .תטמאו את המקדש

  

¯Á‡Âדע כי הדברים , שידעת זה 

שהם טמאים כל הכחות החיצונים 

השוכנים סביב היכל הקדש 

הפנימי בין אותם הכחות החיצונים 

שהם קרובים להיכל בין אותם 

וקים משיגים ורואים כל שהם רח

י "אחד כפי שראוי תוקף גדולת הש

אבל אינם . ויופיו ונועם היכלו

נכנסים לפנים ואין לאחד מהם 

רשות לצאת חוץ לגבולו אלא כל 

אחד עומד במקומו רואה ומשיג 

וכן כל כחות . ד"ך ופרגו"מס

הטומאה שומעים ויודעים כל אחד 

במקומו הראוי לו במחיצתו לפי 

אחד מהם רשות שאין לשום 

ויכולת להכנס לפנים ולצאת חוץ 

ומחיצה שלו נקראת , למחיצתו

כך , וזהו אמרם בכל מקום. פרגוד

  .שמעתי מאחרי הפרגוד

‰‰Â כל אותם הכחות החיצונים 

הרואים יופי ההיכלות הפנימיים 

והמעדנים והתענוגים והכתרים 

והנחלות והששון והשמחה שהם 

בהיכלות הפנימיים מתאוים 

ספים להכנס להדבק בהיכלי ונכ

לפי שבפנים . ענג הפנימיים

עומדים כל שמחות ותענוגים 

ומעדנים ומיני כבוד אבל בחוץ 

אין שם זולתי אותם הגרעינים 

והעצמות והקליפות שלא יתערבו 

וזהו סוד משעול הכרמים . מבפנים

והסוד הנותן מטר על פני הארץ על 

פני חוצות ומרוב תשוקת הכחות 

תאותם להכנס לפנים החיצונים ו

ונכספין ומשתוקקין אין שקטין 

רגע שלא מתאוין להכנס ולהדבק 

דע כי האדם לבדו יש כח . ניםבפ

  . להכנס לפנים ולצאת לחוץהותאו

   

Â‰ÊÂ נעשה אדם בצלמנו " סוד

הן אדם היה "' וכתי" כדמותינו

' וכו" כאחד ממנו לדעת טוב ורע

ולפי שהאדם משוכלל בכל 

והתחתונים נתן הדברים העליונים 

בידו לבוא להיכל הקדש ' השם ית
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, ולצאת לחוץ ולהכניס ולהוציא

אבל צוה אותו והפקידו שישמור 

לבל יכניס טמאים לפנים ואל 

 וכן צוה .יוציא טהורים לחוץ

ה לאדם הראשון ויניחהו בגן "הקב

לעבדה , בדה ולשמרהעדן לע

מכאן תבין כמה  .ולשמרה בודאי

צות הוא כחו של אדם בקיום המ

או בעשות עבירה ולפי שהאדם 

הוא רגל מרכבות עליונות 

ותחתונות יש בו כח לצאת ולבא 

נצטוה בגן עדן , ולהביא ולהוציא

  . בתחילה ונצטוה בהר סיני בסוף

  

¯Á‡Â שידעת זה דע כי כל 

הכחות החיצונים הטמאים 

השוכנים בחוץ ורואים מבחוץ 

מעלת היכל פנימי ותענוגיו 

ודו ויודעין ומעדניו ותפארתו וכב

שאינם יכולים ליכנס לשם בשום 

, אלא האדם לבד, צד וענין

. משתוקקין ונכספים לידבק באדם

שאינם יכולים לידבק באדם אם לא 

יעבור עבירה מעין אותו הדבר 

והם משתדלים תמיד , שהם רוצים

להשכיל את האדם בעבירה כדי 

שימצא מהן אותה עבירה לידבק 

זי וכשעובר אדם עבירה א. באדם

הם נדבקים בו ונכנסין עמו להיכל 

ונמצא , הקדש למקום שהוא נכנס

צלם שנכנס בהיכל לפי שאין להם 

  .רשות להכנס אלא על ידי אדם

  

Â‰ÊÂ ראה נתתי לפניך היום " סוד

את החיים ואת הטוב ואת המות 

ונמצאו כל הטהרות " ואת הרע

והטומאות דבקות באדם והאדם 

הו ז. גורם לתקן עולם או לחורבנו

דרך אדם הראשון ועניינו ומעשהו 

ויניחהו בגן ' לקח אותו השם ית

עדן וצוהו לבל יוציא טהורים 

לחוץ ולא יכניס טמאים לפנים ולא 

יערב טהורים עם טמאים לא 

במעשה ולא בדבור לא במאכל 

וזהו סוד לעבדה . ולא במשתה

 וצוהו שלא יאכל מעץ ,ולשמרה

הדעת טוב ורע שהוא כלל כל מה 

בגופו ובאכילתו הכל שאמרנו 

 והוא עבר ואכל ושתה מן ,תלוי

וטמא " חמת תנינים יינם"הנקרא 

אך "'  כתי.עליונים ותחתונים

" שמריה ימצו ישתו כל רשעי ארץ
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ונמצא שחטא אדם הראשון בעולם 

התחתון ועליון בפעולת ידים 

 וקצץ בנטיעות והוסיף ,ובמעשה

וגורש מן ההיכל הקדוש , לעשות

 שמא יוסיף הנקרא היכל הפנימי

להכניס צלם גם בקדשי הקדשים 

הן האדם "וזהו סוד . ויגדל חטא

היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע 

ועתה פן ישלח ידו ולקח גם מעץ 

וישלחהו האלהים "' וגו" החיים

  ". מגן עדן

  

¯Á‡Â שהודענוך אלו העקרים 

דע כי הנחש הקדמוני בתחילת 

ברייתו של עולם הוא עומד 

כולן מבחוץ לחומות הקדש 

והנחש היה ערום מכל "' דכתי

אבל היה , ממש" חית השדה

רואה ושומע מאחרי הפרגוד ולא 

היה יכול לצאת ולבוא חוץ 

 ואותו נחש היה עומד ,למחיצתו

בקומה זקופה ראשו בזרועות 

הנקראות במות עולם וסוף זנבו 

יורד עד שאול ואבדון והערלה 

והוא היה מוכן . נקשרת בו

טבעים לעבוד עבודת רתיחת ה

הביט וראה , כולן אבל מבחוץ

כבודו של אדם בהיכל הקדש 

וראה עבודתו שלו ושעבודו 

מבחוץ וראה שאין לו דרך ליכנס 

ונתגלגל הענין . אלא על ידי אדם

וטימא היכל הפנימי עד בוא אשר 

והנה מה שהיה . לו המשפט

, בכלל ברכה, תחילה בכלל טוב

נתחלל ונדבקה בו הקללה ונפל 

 למקום הנקרא ממקומו למטה

דרך ואין דרך להוציאו מאותו 

והיה "שנאמר , מקום עד בו הזמן

צדק אזור מתניו והאמונה אזר 

  ".חלציו

  
Ú„Â שזהו סוד גיד הנשה הדבק 

פ שיעקב אבינו " ואע,בכף הירך

מטתו שלימה גיד הנשה נשאר בו 

והרי הכניסו אדם הראשון לפנים 

וירא כי " ולפיכך .ותקעו בכף הירך

ף ירכו ותקע כף ויגע בכלא יכל לו 

והוא צולע על "' וכתי" ירך יעקב

ויקח אחת "'  וכתי,"ירכו

כי אני לצלע "' וכתי" מצלעותיו

ובצלעי שמחו "' וכתי" נכון

ולצלע המשכן ' וכתי" ונאספו
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פיכך אסרוהו בני יעקב לו" השנית

מעצמם ולא המתינו לסיני וזהו 

  ". כי לא נחש ביעקב"שבח שלהם 

  

¯Á‡Âדע כי ,  זהי שידעת" שע

הנחש הקדמוני יש לו דברים הרבה 

בכותל המרכבה מבחוץ 

וכשהכניסו אדם לפנים נשתרשו 

גידיו בכמה דברים ודרכים ונאחזו 

י "י לוט ובניו מצד הימין וע"ע

עשו ועמלק מצד שמאל ועדיין 

כי יד על "ועליו כתיב . הוא נאחז

" כס יה מלחמה ליהוה בעמלק

 "והכית את עמלק"בשאול ' וכתי

ולא גמר המצוה שהיא גמר דבקה 

ת ואיבד המלכות ובא דוד "במלכו

ה ועקר ממנו נחלת עמלק ולקח "ע

  .את עטרת מלכם

  

Ú„Â כי שני שרפים עומדים סביב 

ד אחד מזה ואחד מזה "היסו

 ובין ,'ומבדילין בין קדש לחול וגו

 ובהם סוד הקדושה .'יום השביעי וכו

קדושת , תלויה ושלש קדושות הן

שת עמידה וקדושת היום יוצר וקדו

ואלו . ושלשתן דבקות במרכבה

השרפים הם שומרים היכל הקדש 

לבל יגעו בו נחשים ולא דברים 

. טמאים והם מקוה טהרה לטמאים

ה "והם שראה ישעיהו הנביא ע

בשנת מות המלך עוזיהו ואראה את "

שרפים עומדים ממעל לו "' וגו" אדני

אוי לי כי נדמיתי כי איש טמא 

וישלח "' וכתי' וגו" כישפתים אנ

" יהוה בעם את הנחשים השרפים

' וכתי" נחש שרף ועקרב"' וכתי

ויעש משה "' וכתי" עשה לך שרף"

" הכל עשה יפה בעתו" "נחש נחשת

מזה בידך ויאמר מטה ויאמר "' וכתי

' וכתי" השליכהו ארצה ויהי לנחש

והביט נחש " "הצור תמים פעלו"

" קדוש יהיה"' וכתי" הנחשת וחי

  ".טהור הוא"' תיוכ

  

Û¯˘נחש סוד ,  סוד הקדושה

כל ימי נזרו קדש "' כתי, הטהרה

הוא טהור הוא ". גבא"' וכתי" הוא

הקדושה תוספת אצילות מן 

ר הטהרה הוצאת כחות "הכת

יגלח אדני "' כתי. חיצונים לחוץ

את הראש ושער ... בתער השכירה

  . וזה סוד הכהנים והלויים" הרגלים
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ÔÈ·˙˘ÎÂו יתבאר  עקרים הלל

לפניך סוד נחש עקלתון וסוד 

התנין כי נחש ביבשה ותנין בים 

כי "והסוד . והכל תיקון המרכבה

וכתיב בלבן " לא נחש ביעקב

נחשתי ויברכני יהוה "הארמי 

ועשית מעקה "' וכתי" בגללך

" כי יפול הנופל ממנו... לגגך

' כתי" נופל וגלוי עינים"' כתי

כי ימצא חלל באדמה נופל "

" הנפילים היו בארץ" "בשדה

כי כשלה ירושלם ויהודה "' כתי

השליך משמים ארץ "' וכתי" נפל

י "לפיכך סומך י" תפארת ישראל

 הנופלים לאותם שהם ללכ

ן "ך עי"ן סמ"נו' בסמיכה כתי

ן במזמור "ה לפיכך אין נו"כ

ף במזמור "תהלה לדוד ואין קו

   .י נפשי אשא"אליך י

  

Â‰ÊÂל אין אדם חשוב " שארז

כ "ול על פניו אלא ארשאי ליפ

קום "ביהושע ' כתי. נענה כיהושע

" לך למה זה אתה נופל על פניך

לא נאמר " כי נפלתי קמתי"' כתי

אקום אלא קמתי קודם לכן קמתי 

נרפה לישראל ונגלה שני מזמורים 

. ת"ה ואחד למלכו"אחד לבינ

אלהי בך , ה"תהלה לדוד לבינ

ן בזה "ת בזה אין נו"בטחתי למלכו

אקים את סוכת דוד . "ף"אין בו קו

וגדרתי את "בודאי " הנופלת

המקום שנכנס בזה הנחש " פרציהן

ואלה  ".ופורץ גדר ישכנו נחש

ולפיכך הלבנה " תולדות פרץ

נפרצת והריסותיה אקים וגדר 

אבניו נהרסה כי שתי אבנים טובות 

הם שתי אבני שוהם ובהן 

מפותחות שמות בני ישראל למטה 

לה כי למטה דר ולמע. ולמעלה

צדק צדק "כאבן סוחרת זו כנגד זו 

תרדוף למען תחיה וירשת את 

ואת הצפוני "פיכך לו" הארץ

ארחיק מעליכם והדחתיו אל ארץ 

ציה ושממה ופניו אל הים 

הקדמוני וסופו אל הים האחרון 

ותעל צחנתו כי הגדיל ועלה באשו 

 אל תראי אדמה גילי .יהוה לעשות

" ושמחי כי הגדיל יהוה לעשות

אשר ברא אלהים  ",דאילעשות בו

ביום ההוא יהיה יהוה " "לעשות

 מה טעם משום ."אחד ושמו אחד
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" והיה יהוה למלך על כל הארץ"

לא "שלא יכנס נחש למקדש 

" יוסיף יבוא בך עוד ערל וטמא

לא יראו ולא " "ונחש עפר לחמו"

כי ההורס " ישחיתו בכל הר קדשי

 ובאותה ,גבולו נקרא משחית

הארץ כי מלאה "שעה נקרא דעה 

בהיות עץ הדעת " דעה את יהוה

טוב ורע מתמלא מן הדעת לכל 

הצדדים אז לא יהיה טוב ורע אלא 

הכל טוב בלי פגם בעולם וזהו 

פרץ בתחילה וזרח , ח"ץ וזר"פר

" וכבוד יהוה עליך זרח"בסוף 

וזרחה לכם יראי שמי שמש "

הצדקה דבוקה בשמש בין " צדקה

 .ק והוא סוד היחוד"ק לצד"צדי

היה אור הלבנה כאור ו"והטעם 

החמה ואור החמה יהיה שבעתים 

כאור שבעת הימים ביום חבש 

אם תבין . 'וכו" יהוה את שבר עמו

פסוק זה על אמתתו תמצא הכל 

  .גלוי לפניך

  

  

  

  
 

  

  



נורא   ילה ריינהיוסף ד' מר   מעשה  רג 

 מעשה נורא
 

 יוסף דילה ריינה' מר
                                            

È˙È‡¯כ מקונטריס ישן נושן " בקונטרסים כתיבת יד נושן שהעתיקו אותו ג

' ב מכתיבת יד הר"ת תוב"ומעושן אשר מצאו אותו בגנזי הספרים אשר בצפ

ה עמו בשעת יוסף דילה ריינה כי שם הי' ל תלמידו של ר"יהודה מאיר ז

ב שנתן אל לבו "מעשה הגדול אשר עשה כשהיה בארץ הגליל היא צפת תוב

לפצור ולהביא הגאולה וכמדומה לי שהיה מזמן קדמון מאד לפי שלא נודע 

ל הביאו בספר הפרדס וגם מצאתי "ק ז"מאיזה זמן היה זאת המעשה והרמ

בכלב ל כי פעם אחד נתגלגל "י ז"כתוב בין כתבי שבח ויקר גדולת האר

ל ויבך ויתחנן לו להשיב לו מרעתו ולתקנו לפי "י ז"שחור ובא לפני האר

  .)ו"וכן מביאו המהרח( ל"שהיה משתמש בשמות הקדש וראיתי להעתיקה פה וז

  

‰˘ÚÓ גדול ונורא מן יוסף דילה 

ריינה שהיה אדם גדול וחכם ובקי 

בחכמת הקבלה מעשית והיה יושב 

ויהי . ב"בארץ הגליל היא צפת תוב

היום ויתן אל לבו לפצור ולהביא 

הגאולה ולהעביר ממשלת זדון מן 

הארץ והנה היו לו חמשה 

תלמידים אשר היו עמו יום ולילה 

לכל בקשתו וגם היו בקיאים 

בחכמה ההיא כמו שלמדו ממנו 

ויאמר אליהם בניי הנה נתתי אל 

לבי לדרוש ולתור בחכמה אשר 

נתן לי האלקים כי אין טוב לבלות 

י תועלת ולא לחינם חנני ימינו בל

אלקים מזאת החכמה רק לעשות 

נחת רוח ליוצרינו להעביר רוח 

טומאה והגלולים מן הארץ 

. ולהביא משיחנו ויפרקנו מצרינו

ויענו חמשת תלמידיו כלם פה 

אחד ויאמרו אדונינו מורינו ורבינו 

הננו מוכנים לכל אשר תצוינו וכל 

אלקיך ' אשר תחפוץ נעשה כי ה
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ו עבדיך ותלמידיך עמך ואנחנ

ויאמר . ועשה ככל אות נפשך

אליהם אם כן זאת עשו הטהרו 

והחליפו שמלותיכם והיו נכונים 

לשלשת ימים אל תגשו אל אשה 

נצא ' והכינו לכם צדה כי ביום הג

השדה ולא נשוב אל בתינו עד 

התנחל בני ישראל איש נחלתו 

בארץ הקדושה בעזרת נורא עלילה 

עף כח ואשר לו הכח והנותן לי

ויהי כשמוע . נאדרי בכח' בימינו ה

התלמידים את דברי רבם קמו 

בזריזות ובחוזק גדול ללבוש 

בגדים נקיים ויטהרו ויחליפו 

שמלותם ויקחו בידם צדה ומזון 

פת נקיה אשר עשו אותו בטהרה 

ויבואו אליו . ולא נגע בהם אשה

ביום השלישי והנה גם הוא נצב 

לבדו בבית מדרשו בקדושה 

, ה גדולה ובפרישות גדולהובטהר

ויהי . מתבודד וראשו בין ברכיו

בבואם הרים ראשו ויאמר אליהם 

' ויהי נועם ה' בואו בניי ברוכי ה

אלקינו עלינו יהי רצון שתשרה 

שכינה במעשה ידינו ויסכים עמנו 

ה ויעזרנו על דבר כבוד שמו "הקב

' ויענו ויאמרו אמן כן יאמר ה

  . וחפץ השם בידך יצלח

  

¯Á‡יוסף ' דברים האלה לקח ר ה

כל מיני מרקחות וקסת הסופר ' הנז

במתניו ויאמר אליהם קומו נצא 

ויצאו ויבואו אל מירון ויבואו על 

י וישתטחו על קברו "קבר הרשב

וילינו שם בלילה ההוא וכל הלילה 

לא ישנו רק שינת עראי ויהי לעת 

הבקר מעט קודם עלות השחר 

יוסף ויבא אליו ' נתנמנם הר

אלעזר ' י ובנו ר"ם הרשבבחלו

ויאמרו לו למה תכניס ראשך 

במשא כבד אשר לא יעלה בידך 

וכוונתך רצויה אם יעלה בידך ולכן 

. הזהר והישמר מאד על נפשך

ויאמר אליהם אל אלקים הוא יודע 

כוונתי ורחמנא לבא בעי ויעזרנו 

על דבר כבוד שמו המחולל 

ויהי . אלקיך ירצך' ויאמרו לו ה

עיר טבריה וילכו בבוקר הלכו ל

בשדה ויבואו אל היער אשר 

אילנות הרבה וישבו שם כל היום 

ההוא ולא פסקו מגירסא ובתענית 

ולא היו מסתכלים ולא רואים שם 
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שום אדם ולא בהמה רק עופות 

ÛÂ¯Èˆ· ÌÈ˜ÒÂÚ ÂÈ‰Â . השמים

 ÌÈ„ÂÁÈÈ·Â ˘„Â˜‰ ˙ÂÓ˘ הנודעים

להם בקדושה ומורא גדול והיו 

בים הולכים בכל בקר לטבול 

ו טבילות רצופות כנגד "טבריה כ

ה והיו מכונים על כל "שם ההוי

טבילה וטבילה לצרוף וייחוד 

כמשפט הזה עשו . הנודע להם

שלשה ימים רצופים ושלשה 

ובלילה , לילות בתענית לילה ויום

לא היו אוכלים שום בעל חי לא 

. בשר ולא דגים לא יין ולא שכר

ויהי לעת ערב בעלות המנחה ויקם 

יוסף עם תלמידיו ויתפללו ' ר

מנחה בקול ערב בכוונה גדולה 

ועיניהם סגורות וכשהגיעו לשמע 

קולנו אמרו ענינו ובמקום שהיו 

ה בכינוי אדנות "מזכירין שם ההוי

הם היו מזכירים את השם הגדול 

ככתבו בנקודות הידועות ויחודין 

והרבה הפצירו בתפלה . הצריכין

ארוכה ובהשבעות גדולות לכל 

י עליון הנודעים אצלו עד מלאכ

ה בצירוף שם "שבסוף אמר ההוי

ב ענינו בעת ובעונה הזאת "מ

ובכח השם הגדול הזה השביע 

לאליהו הנביא שיבא מיד אליו 

בהקיץ וידבר עמו ויורה אותו את 

אשר יעשה כדי להביא מחשבתו 

וגמר תפלתו ונפלו על . לפועל

פניהם בנפילת אפים ומיד אחרי 

אליהו הנביא בא נפילת אפים והנה 

במרוצה ובפתע פתאום עליהם 

נגלה ויאמר אליהם הנה עתה באתי 

ומה אעשה לכם ומה בקשתכם 

' ויקם ר. אשר הפצרתם בתפלה

יוסף על רגליו הוא ותלמידיו 

וישתחו אפים ארצה ויאמרו שלום 

לאדונינו אבי אבי רכב ישראל 

מבשר ' ופרשיו נביא אמת קדוש ה

ע טוב משמיע ישועה אל נא יר

בעיני אדוני כי הפצרתי להביאך 

אלי כי גלוי וידוע לפני אלקינו כי 

לא לכבודי ולעצמי הטרחתי עליך 

ה "רק קנא קנאתי לכבוד קב

ושכינתיה ואתה לך ראוי לקנא 

צבאות כי כך אומנותך ' קנאת ה

ולכן תיפול נא תחינתי לפניך 

והראנו הדרך אשר אוכל לכבוש 

בה סטרא אוחרא ולהגביר ולחזק 

ויען אליהו הנביא . רא דקדושהסט
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דע לך כי הדבר אשר , ויאמר לו

אתה חושב לעשות כבד ממך 

הדבר ולא יעלה בידיך כי בעוונות 

ל וסיעתיה גברו "הקליפות וסמא

מאד ולא תוכל להם כי צריך 

תוספת טהרה גדולה ופרישות 

גדול ולהבדל מענייני העולם הזה 

ולהוסיף סיגופים וטבילות כי לא 

 בלא זה אולי יפגעו בך תוכל להם

אבל דע כי כוונתך רצויה . ויזיקוך

אם תוציא מחשבתך לפועל אשריך 

וטוב חלקך אבל עצתי היא חדל 

מ וסיעתיה כי "לך פן יפגעו בך ס

יוסי ויאמר ' ויען ר. לא תוכלו לו

אל נא אדוני אל תרפה את ידי 

וחזקני ואמצני כי נשבעתי לא 

אשוב אל ביתי עד אוציא ואקים 

נתא קדישא מגו עפרא ואתה שכי

תן ידך עמנו ' גם אתה ברוך ה

והורני כדת מה לעשות ועלי 

המצוה לשמור את כל אשר יצוה 

אדוני את עבדו ואני מוכן ומזומן 

למסור נפשי ורוחי למות לכבוד 

קודשא בריך הוא ושכינתיה אך 

יבא נא דברך מה נעשה כי עליך 

ויהי כשמוע אליהו הנביא . עינינו

 כי הוא חרף נפשו למות את דבריו

ה ושכינתיה אז אמר לו "לכבוד קב

מה אוסיף לדבר אליך עוד ואם 

מ "יעלה בידך ותוכל לעמוד נגד ס

וסיעתו ותשמור את אשר אנכי 

מצוך היום אשריך וטוב חלקך 

ועתה זה הדבר אשר . ונעים גורלך

אתה ותלמידיך תעשו בשדה רחוק 

מן הישוב כאשר ישבת עד עתה 

א ימצא עמכם מאדם ולא יראה ול

א יום ולא "עד בהמה ותשבו שם כ

תאכלו ולא תשתו רק מלילה 

ללילה ומאכל שלכם יהיה לחם 

ומים לבד ולא תאכלו לשובעה רק 

כפי אשר תדעו בעצמכם שתוכלו 

ובכל לילה תמעטו מעט . לחיות

באכילה עד שתרגילו עצמכם 

באכילה מעט מזעיר ותרגילו 

להריח בשמים בעניין שיהיה 

מר שלכם זך ונקי ותוכלו החו

לסבול מראות מלאכי עליון אשר 

וכן בכל . תוריד אותם לדבר עמך

א טבילות כמנין "יום תעשו כ

א יום תעשו "ה ובסוף כ"אהי

הפסקה ותקבלו תענית שלשה 

ימים רצופים לילה ויום ובכל יום 
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ל וביום "א טבילות כנז"תעשו כ

אחר תפילת המנחה תזכיר שם ' הג

ב שאתה יודע עם "הגדול שם בן מ

הצרופים והכוונות שלו ותזכיר 

˘¯ÌÈÙ השם הגדול היוצא מפסוק 

ÂÏ ÏÚÓÓ ÌÈ„ÓÂÚ באשר אתה 

וכאשר . יודע בניקודו ומקורו

תעשה תהיו מעוטפים בטלית 

ותפילין ותכסו את פניכם ותשביעו 

באלו השמות הקדושים את 

ן המלאך הוא עם מחנהו "סנדלפו

ו שיבואו לכם וכאשר יבואו התחזק

בריח הטוב להריח כי יהיה לכם 

פחד ורעדה וחולשה גדולה מקול 

הרעש והאש הגדולה ומיד תשליכו 

עצמכם לארץ ותאמרו בקול רם 

ומיד סנדלפון . ו"מאד בשכמל

וסיעתו יאמרו אליכם למה עשיתם 

הדבר הזה ומיד בדברו אליכם 

מקול הרעש הגדול מכח דבורו 

תצא נשמתכם ותישארו בלא כח 

יכם ולא תוכלו ויסתמו דבר

להשיבו מרוב הפחד והחולשה 

ולכן באותו הפעם יהיה לכם 

לבונה זכה להריח בה ותבקשו 

בבקשה ובתחנונים ' מהמלאך הנז

שיחזק אתכם ויתן בכם כח 

שתוכלו לדבר והוא יאמר לכם את 

אשר תעשו יען כי הוא השומר 

מ "הדרך והנתיב אשר לא יכנס ס

במקומות הקדושה ומכיר 

יודע מקומות אשר תחבולותיו ו

הוא בו מתחזק ובמה תלוי בהן כדי 

אלקיך ' שתוכל להלחם עמו וה

  . ירצך ושלום

  

Ê‡ מיד שהלך אליהו הנביא 

יוסף ' לדרכו התאזרו והתחזקו ר

עם תלמידיו יחד בלב אחד 

והוסיפו קדושה יתירה על 

קדושתם ויעשו ככל אשר אמר 

להם אליהו ולא הפילו דבר מכל 

פסקו גירסא אשר צוה אותם ולא 

ולא היו מהרהרין , ביום ובלילה

בדברי העולם רק במושכלות 

ובמעשה מרכבה עד שכמעט 

. הופשט מהם החומר הטבעי

ככל ' וכאשר השלימו הימים הנז

אשר צוה אותם אליהו מיד לעת 

מנחה גדולה קם רבי יוסף 

ותלמידיו במורא גדול ובפחד 

ובאימה ונתעטפו בטלית ותפילין 
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התפללו תפלת וכסו את ראשם ו

מנחה בכוונה גדולה ואמרו עננו 

ה היו "ל ובמקום שם הוי"כנז

אומרים השם הגדול והנורא 

ככתבו וניקודו הנודע להם בניגון 

ונעימה וגמרו התפלה ונפלו על 

פניהם בנפילת אפים מכוסים וקמו 

מיד על רגליהם ואמרו וידוי על 

. עוונותם ועל עון כל בית ישראל

 רם בכל כחם ואחר זה זעקו בקול

עננו אלקי המרכבה עננו ועשו 

ב ובשם אשר "השבעה בשם מ

אמר להם אליהו היוצא מפסוק 

שרפים עומדים ממעל לו והשביעו 

למלאך סנדלפון שיתגלה עתה 

אליהם הוא וכל סיעתו הקדושים 

ויהי . בכח השמות הקדושים

ככלותם לדבר נפתחו השמים ויבא 

אליהם פתאום סנדלפון המלאך 

חנהו והנה רכב אש וסוסי עם כל מ

אש מחנה גדול ואש להבה מלאה 

כל הארץ רעש גדול קול גדול ולא 

יוסף חרדה גדולה ' יסף ויחרד ר

עד מאד ורוח לא נשאר בקרבו 

הוא ותלמידיו ויפלו על פניהם 

ארצה ויפג לבם ורעדה אחזתם 

ויתחזקו והריחו מריח לבונה זכה 

 ותשב להם רוחם אך םאשר ביד

וחולשה גדולה אימה ורעדה 

נשארה עליהם עד כי לא יכלו 

והנה כאשר בא אליהם . לדבר

המלאך סנדלפון עם מחנהו ויאמר 

מה לך בן אדם רמה ותולעה איך 

מלאך לבך להרעיש עליונים 

ותחתונים ולא תשגיח ותראה 

ערכך השפל התכבד ושב בביתך 

פן יפגעו בך חיילותי וישרפוך 

יוסף בקול ' ויען ר. בהבל פיהם

ך ונשבר מרוב חולשה ואימה נמו

גדולה אשר היה מרתת כל גופו 

ואבריו ויאמר אדוני מלאך 

האלקים קדוש מה יוכל עבדך זה 

לדבר לפניך והנה נשארתי בלי 

רוח ונשמה כמת ברוב פחדך 

ואימה ורעדה גדולה נפלה עלי כי 

יראתי מהאש הגדולה הזאת ואיני 

יכול לענות לאדוני כי אם בחסדך 

 ותן לי רשות לדבר חזקני ואמצני

מיד כשמוע המלאך . לפני אדוני

את דבריו ויגע בו ויאמר קום ודבר 

ויהי . דבריך ראה החזקתי אותך

כאשר נגע בו המלאך קם ונתחזק 
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וישתחו לאפיו ארצה ויסר מנעליו 

מעל רגליו אבל תלמידיו עדיין 

פניהם בארץ ולא יכלו לקום ויען 

ויאמר רבי יוסף שלום לך ושלום 

צבאות ושלום לכל ' מלאך הבואך 

מחניך הקדושים ובבקשה ממך 

חזקני ואמצני ועזרני למלאת את 

ה "ה הקב"רצוני כי גלוי לפני ממ

כי לא לכבודי ולכבוד בית אבי אני 

עושה רק לכבוד אלקים חיים מלך 

מלכי המלכים אשר לו לבדו 

ועתה אתה קדוש . הממלכה

וחיילותיך הקדושים הסכימו עמי 

ושרו והורוני להלחם בעמלק 

הדרך אשר אעשה להעביר 

ממשלת זדון מן הארץ ואיך ובמה 

מ ממעונו "אוכל להוריד ס

ולהעלות מחנות וצבאות קדושים 

להעדיר רם על רמים כאשר היו 

ויען המלאך את . בימים קדמונים

רבי יוסף ויאמר לו הלא דבריך 

טובים ונכוחים ומי יתן שומע לך 

ויהי אלקים עמך כי כל חמדת 

ון קדושים שרפים ואראלים המ

וכל מחנות קדושים יושבים 

אלקים ' ומצפים מתי יבא נקמת ה

ואימת שכינת קדושתו אשר 

בעונות מושפלת עד גולות 

אבל דע לך בן אדם כי . תחתיות

כל אשר עשית עד עתה אינו כלום 

ואלו היית יודע המקום אשר עלה 

מ ומחנהו לא היית נכנס בדבר "ס

ה "זולתי הקבהזה כי מי יוכל לו 

ואני . לבדו בעצמו עד עת בא דברו

הנה עתה באתי אליך לכבוד שם 

הגדול אשר זכרת אבל מה אני 

יכול לעשות לך כי איני יכול 

להשיג לדעת במה כחו גדול של 

מ ומחנהו ובמה תלוי ירידתו "ס

ועלייתו זולתי המלאך הגדול 

ט שר "ל וחיילותיו ומ"אכתריא

היה הפנים וחיילותיו שלולי הם 

נכנס והיה כח בידו לעשות כליה 

לשונאיהם של ישראל ואני אין כח 

בידי לעשות רק לשמור נתיבות 

הקדושים אשר בעולם העשיה 

שמשם עוברים תפלות ישראל 

ואני שומר אותם עד אשר אני 

מוסר אותם לאלו המלאכים והם 

היודעים ויוכלו להגיד במה תלוי 

והנה מי יוכל . מ"כחו הגדול של ס

ד לפני אלו המלאכים לעמו
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האדירים ולא תוכל לסבול המראה 

הגדולה והמורא הגדול והאש 

אוכלת אש של אלו המלאכים 

אשר הם למטה ממחיצתם ואם 

נבהלת מפני איך תוכל לסבול 

וכן . ולעמוד ולהתקיים לפניהם

בעניין הפרישות אשר עשית צריך 

שתוסיף כהנה וכהנה ועתה הלא 

 כה דברי פרוש וקבל שכר אבל

האמת אם היית יכול לעשות הדבר 

על נכון שכרך הרבה מאד ומי 

ויען רבי . יוכל לעמוד במחיצתך

יוסף ויאמר צעיר אני וקטן ויודע 

אני בעצמי שאיני ראוי לעשות 

הדבר הזה כי מי אני לבא לפני 

המלאך אבל יודע אני כי לב נשבר 

אלהים לא יבזה כי לא בזה , ונדכא

מרתי ואני ג. ולא שקץ ענות עני

בדעתי למסור נפשי ורוחי על 

ה ושכינתיה ליחדו "קדושת קב

יחוד שלם עם שכינתיה וכל אשר 

צריך אעשה ואשפוך את נפשי 

ה "ודמי ובשרי קרבן לפני קב

ושכינתיה ולכן מלאך השרת קדוש 

השם הורני מה אעשה להוריד 

ל ומטטרון ומה פרישות "אכתריא

אוסיף בקדושה ובטהרה ואיזה 

ם כי אמרתי שם אשביע אות

אמותה הפעם אחרי ראותי פני 

מלאכים קדישים ועליונים כי בזה 

ויוסף . יהיו לי חיים נצחיים

המלאך ויאמר שמע נא דברי ויהי 

אלהים עמך את הדבר הזה תעשה 

וציוך אלהים ויכלת עמוד ויהיה 

רצון מלפניו להצליח ולהוציא 

זה הדבר אשר . מחשבתך לפועל

 תעשה ככל אשר עשית עד עתה

מהטבילות והתעניות וטהרת 

המחשבה כן תעשה ארבעים יום 

ולא יזוז מחשבותיכם מן 

המושכלות אפילו רגע בין ביום 

בין בלילה ותגרעו בכל יום דבר 

מה מהמאכל עד שתרגילו באכילה 

דבר מועט ותוסיפו בהנאת הריח 

כי היא היא עיקר חיות הנשמה 

ואחר ארבעים יום תזכיר שם 

ב עם כל "המפורש של שם בן ע

כוונותיו ונקודותיו ומקורו הידוע 

תשביע השני מלאכים ' לך וכו

הגדולים והאדירים וקודם 

ההשבעה תתפללו ותתחננו 

בבקשה מלפני האל שיעזור אתכם 
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ויתן לכם כח לסבול המורא הגדול 

ואחרי . והאש הגדולה שלא תמותו

כן תתחננו לאלו המלאכים שיעשו 

למען כבוד השם המפורש ויבואו 

ך והתחזק כאשר עשית עתה ל

ושאל מהם כח ועוז לדבריך כי הם 

מלאכים אדירים וגדולים והם 

מ ובמה תוכל "יודיעו לך דרכי ס

להורידו וחזק ונתחזק בעד עמנו 

ישמרך מכל ' ובעד ערי אלהינו וה

וילך מלאך . רע ישמור את נפשך

ערה השמים ועדין סב' ה

התלמידים מושלכים ארצה מרוב 

  . הפחד והאימה

  

È‰ÈÂ כאשר נסע המלאך 

ן ומחנהו ויקומו מעל "סנדלפו

יוסף בני ' פניהם ויאמר להם ר

חזקו ואמצו ונעשה ' ברוכי ה

. בזריזות ככל אשר ציווני המלאך

ויאמרו הננו מוכנים ומזומנים 

ואשרינו כי ראינו מראות אלהים 

הגם כי היינו ' ושמענו כל דברי ה

נופלים ארצה ועתה כל אשר 

, ו ורבינו נעשהתעשה אדונינ

ויקומו . 'ויאמר ברוכים אתה לה

משם וילכו דרך המדבר על הר 

אחד קרוב למירון וימצאו מערה 

וישבו בה ויעשו כל הארבעים יום 

בקדושה ובטהרה ככל אשר נצטוו 

לא גרעו דבר עד כי לא היו 

מרגישים בעצמם שום דבר מדברי 

העולם ולא ראו כל אותם הימים 

הי כאשר וי. לא אדם ולא בהמה

 יום יצאו אל השלימו הארבעים

המדבר מקום אשר עובר נחל 

קישון מלמעלה מצד מקורו כי שם 

היו טובלים כל אותם הארבעים 

יום ויכינו עצמם להתפלל תפלת 

ל "מנחה גדולה ויאמרו ענינו כנז

ויתפללו לפני השם על כך בתפלה 

ובתחנה ובטבילה גדולה ועשו 

עגולה בארץ ויכנסו בתוך המעגל 

חברו עד ידו ל' ויתנו ידם כל א

אשר נקשרו בידיהם זה עם זה 

אחר נפילת ' בעיגול ויצעקו אל ה

אפים ויזכירו שם המפורש וישבעו 

ל ומחנהו "למלאך אכתריא

ויהי . ן ומחנהו"ולמלאך מטטרו

בהזכירם שם הגדול ותגעש 

ותרעש הארץ ויהי קולות וברקים 

ונפתחו השמים וירדו המלאכים 
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עם כל מחנותיהם ויבקשו לפגוע 

וסף ותלמידיו לולי שלא י' בר

נתפרדו ידיהם והתחזקו בכוונות 

ושמות ידועות אצלם במחשבתם 

אבל לא בדבור כי לא היה להם 

כח לדבר ונפלו כולם לארץ אמנם 

ידם משולבות זה עם זה ולא 

ומיד כאשר ירדו המלאכים . נפרדו

התחילו בחרי אף הגדול ' הנז

ואמרו מי הוא זה ואיזה הוא אשר 

תמש בשרביטו של מלאו לבו להש

מלך ואיך מלאך לבך לדבר הזה 

אתה בשר ודם טפה סרוחה רמה 

. ותולעה ומי אתה קראת אל המלך

יוסף המראה ' והנה כראות ר

הגדולה הזאת אימתה ופחד גדול 

נפלה עליו מקול הרעש הגדול 

ומהאש הגדולה רוכבי אש וסוסי 

אש מלאכים ושרפים וחייליהם 

ק מלאה כל הארץ ורוח סערה מפר

הרים ומשבר סלעים וחרי האף 

הגדול המלאכים אשר בקשו 

היה כאלם ונרדם לארץ , לפגוע בו

הוא ותלמידיו ולא נשאר בהם 

נשמה ולא יכלו לענות למלאכים 

ויוסף המלאך . כי נבהלו מפניהם

ן ויגע בו ויאמר דבר הלא "מטטרו

תענה טפה סרוחה מה החרדה 

הגדולה אשר חרדת אלינו ואוי לך 

ת לכבוד קונך אז כאשר כי לא חש

נגע בו המלאך פתח פיו ויאמר 

בשפה רפה וחולשה גדולה ועיניו 

סתומות ויאמר מה יוכל העבד 

הגרוע והשפל לדבר לפני מלאכים 

קדושים וטהורים אם לא תחזקוני 

ועתה אדוני חזקוני והרשוני לדבר 

כי הנני כאבן דומם ופרחה רוחי 

ל "ויושט המלאך אכתריא. ונשמתי

 את ידו ויגע בו ויאמר ראה גם הוא

החזקתיך ודבר דבריך ואז נתחזק 

ויען רבי . רבי יוסף ויפתח את פיו

יוסף ויאמר אל אלקים הוא יודע 

אם במרד ואם במעל עשיתי כל 

המעשים האלה כי אם לכבוד 

ה ושכינתיה להקים אותה "קב

מעפרא אשר היא מושפלת 

בעונותינו ועתה אתם מלאכין 

 המצוה עלאין קדישין עליכם

הזאת ולא יקרא תפארתי על 

הפעולה הזאת ולכן המלאכים 

' ראוי להיות מקנאים קנאת ה

צבאות ולכן בבקשה מכם מלאכי 
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השרת בכח השם הגדול המפורש 

אשר על שם הקדוש הזה תלוים 

ועומדים עליונים ותחתונים תנו 

כבוד לשמו והורוני במה כחו של 

. מ ומחנהו ובמה אוכל להורידו"ס

מלאכים יחדיו הקשית ויענו ה

לשאול כי אם היית יודע 

בעונותיהם של ישראל כמה הוא 

תקיף וכמה הוא חזק ואין מי 

שיכיר אותו בלעדנו כי אנחנו 

שומרים נתיבות עליונים ממחנות 

ל וסיעתו והוא חזק מאד "סמא

ואין מי שיוכל להורידו כי בין 

' כוכבים קנו ושם מושבו מוקף בג

 וחזק מחיצות מחמת עון ישראל

הוא מאד ולא תוכל לו בלעדי 

. ה בעצמו עד עת בא דברו"הקב

ויוסף עוד רבי יוסף ויאמר כבר 

ה "חרפתי למות נפשי על כבוד קב

ושכינתיה ואחרי אשר ראיתי 

מחנות קדושים ותנצל נפשי 

בטחתי בחסדי האל יעזור לי 

ויעלה בידי ויבואו דבריהם 

הטהורים כדת מה לעשות וכל 

מור מאד אשר תאמרו לי אש

ויענו המלאכים ויאמרו . לעשות

עד הנה לא ' שמע יוסף דבר ה

נעלם לפני מי שאמר והיה העולם 

עדיין כי מחשבתך לו רצויה אבל 

לא הגיע השעה וכבר נגזרה גזרה 

אם תעירו ואם תעוררו את 

ועתה מצד החכמה . האהבה

והמדע מסודות נעלמים אשר 

חננך צור עולמים ובם אנו 

שמו הגדול מוכרחים לכבוד 

המפורש לומר לך ולהורות את 

אבל דע לך כי . הדרך אשר תעשה

לא תוכל לו ולכן אל תכנס 

במקום שאינו ראוי לך ועד פה 

תבא ולא תוסיף אבל אם תרצה 

לפצור בדבר על ידי שמו הגדול 

אנו נאמר לך מה תעשה והאמת 

אם באולי תעלה בידך מה טוב 

ויען רבי . חלקך ומה נעים גורלך

ויאמר קדישין עלאין יוסף 

דבריכם טובים ונכוחים אבל חם 

לבי בקרבי בראותי שכינת עוזו 

מושפלת וקנאתי לציון קנאה 

הטוב בעיניו יעשה ואם 'גדולה וה

יקטלני לו איחל לא אסיר 

מחשבתי ממנו ואתם מלאכי 

עליון חזקוני במיטב הגיון והיה 
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לי לזכרון ולא אסור ימין ושמאל 

א יהיה ובטחתי בשמו הגדול של

   .לי פוקה ומכשול

  

È¯Á‡ÔÎ ל המלאך " פתח אכתריא

ואמר דע לך כי מצד אחד כנגדי יש 

ל שתי מחיצות חזקות "לו לסמא

אחת חומת ברזל מהארץ עד 

לשמים ואחת מחיצה גדולה של ים 

. אוקיינוס זה הים גדול ורחב ידים

וכן גם כן ענה המלאך מטטרון כי 

מ מחיצה "מצדו ונגדו יש לו לס

גדול של שלג וראשו מגיע מהר 

ועתה שים עיניך ולבך . השמימה

לכל אשר נאמר אליך וחזק ואמץ 

כי אתה צריך להשפיל ולהעביר 

אלו השלש מחיצות כדי לעלות על 

הר שעיר הוא אדום לשפוט את הר 

וזה אשר תעשה בצאתך מזה . עשו

המקום שים דרכך ולך דרך הר 

שעיר ושם אנו קודמים לפניך בהר 

לה וכל אשר תעשה שעיר למע

אתה למטה כפי אשר נאמר לך כן 

נעשה למעלה ודיוקן נשמתך 

למעלה עמנו בכל פעולותיך אשר 

תעשה אתה למטה כן תעשה 

נשמתך למעלה ולכן תזהר והשמר 

. אל תפל דבר מכל אשר נאמר לך

והיה בבואך דרך הר שעיר הזהר 

בקדושה ובמיעוט אכילה 

ובייחודים כאשר עשיתם עד עתה 

ר נשמתכם עלתה במעלה כי כב

שכמעט אתם בגדר מלאכים 

ונשכח מכם דרכי העולם ובזה 

תתמיד ולא תפרד מחשבתכם מן 

והנה . המושכלות אפילו רגע אחד

שם בדרך יבואו עליכם כח גדול 

של כלבים שחורים והם כתות של 

ל אשר שלח לבלבל כוונתכם "סמא

ולא תפחדו ותזכירו עליהם שם של 

הוא כמנין ן ש"הויה במילוי ההי

ב ותכונו בניקודו "ן וכמנין כל"ב

ומשם . וביחודו ויברחו מפניכם

תלכו לעלות להר תמצאו הר גדול 

של שלג עד לשמים ואין דרך 

לנטות ימין ושמאל ותזכירו שם 

היוצא מפסוק הבאת עד אוצרות 

שלג הנודע לך צירופו וניקודו 

ויעקר ההר ממקומו ותזכיר השם 

ה של תשלג בצלמון כאשר את

יודע בצירופו וניקודו ויתבטל ההר 

ממקומו לגמרי ותלך באלו הכונות 
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בידיך ולא תזוז מחשבתך עד אשר 

תגיע למחיצה האחרת של ים 

אוקיינוס אשר גליו יעלו עד 

לשמים ותזכיר עליו שמות 

בני ' היוצאים מהמזמור הבו לה

אלים עם אזכרות שלו ככתבם 

ונקודותם וצרופם ומקורם 

אחרי כן . ביבשהותתייבש ותעבר 

תלך ותמצא חומה גדולה של ברזל 

מן הארץ עד לשמים ותקח בידך 

סכין ותכתוב עליהם שם היוצא 

ולגדעון עם ' מפסוק חרב לה

ניקודו ומקורו ותחתוך בסכין 

בתוך הברזל ותעשה פתח ותכנס 

והזהרו שתחזיקו בפתח עד אשר 

תעבור אתה ותלמידך שלא תסגר 

זור יען כי אחרי אשר תעבורו יח

הפתח ויסגר ואחרי כן תלכו 

ובאותו הפעם . ותגיעו עד הר שעיר

מ ממקומו וכבר "אנו משליכים לס

ואז יהיה בידיך , הוא בידך ימסר

מוכן שם המפורש כתוב וחרות על 

טס של עופרת וכן יהיה לך טס 

אחר ותכתוב עליו חרות שם היוצא 

מפסוק של זכריה ויאמר זאת 

הרשעה וישלך אותם אל תוך 

יפה וישלך את אבן העופרת אל הא

ותכתוב השם היוצא מהפסוק . פיה

עם ניקודו ומקורו ואחר כן תלך 

בכל אות נפשך בהר שעיר ושם 

ל הרשע וזוגתו לילית "תמצא סמא

ותחפש אחריהם כי הם ברחו 

מפניך ונחבאו בחורבא אחת 

ותמצא אותם בדמות שני כלבים 

שחורים זכר ונקבה ותקרב אליהם 

 ותשים על הכלב ולא תפחד מהם

הזכר הטס של שם המפורש ועל 

הנקבה הטס האחר ומיד תשים 

חבל או שלשלת בצוארם והטסים 

עליהם והם יבואו אחריך עם כל 

כבר עלה ' סיעתם ואז חפץ ה

בידיך ותביא אותו לדין על הר 

ושם יתקע בשופר . שעיר שעברת

גדול ויתגלה המשיח ויעביר רוח 

ט ה ישמו"הטומאה מן הארץ והקב

אותו לפני הצדיקים ותהיה גאולה 

אם . המלוכה' שלימה והיתה לה

את הדבר הזה תעשה על מתכונתו 

אשריך ומה טוב חלקך מה נעים 

גורלך אך הזהר והשמר בכוונות 

האמורות אתה ותלמידיך ולא 

וגם . רגע' תפסיקו מהכוונות אפי
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הזהר מאד כי כאשר יהיו בידיך 

ל וזוגתו ויבכו ויתחננו לך "סמא

תתן להם דבר מה לאכילה או ש

לשתיה או איזה מזון לקיום גופם 

לא תשמע להם ולא תתן שום דבר 

כי יחנן קולו אל תאמן בו והזהר 

מאד על זה וגם על הכוונות כי 

שיהיה בידך צריך אתה ' אפי

שמירה גדולה מאד ולא תגרע דבר 

יהיה ' מכל אשר אמרנו לך וה

  .בכסלך ושמר רגלך מלכד

  

¯Á‡ÂÔÎ  שני המלאכים  עלו

יוסף ' הקדושים בסערה השמים ור

רואה וכורע ומשתחוה אבל 

תלמידיו עדין היו נופלין על 

פניהם ולא יכלו להרים ראשם עד 

אשר עלו וכאשר עלו המלאכים 

גם הם קמו בשמחה רבה ואחרי 

יוסף ' אשר עלו המלאכים קמו ר

ותלמידיו בזריזות ויסדרו סדרי 

 השמות והאזכרות והכוונות אשר

והשני טסי העופרת וישימו ' צוו

פניהם דרך הר שעיר והנם בדרך 

והנה לקראתם כתות כלבים 

שחורים ויקומו עליהם ויסובו 

עליהם מכל צד ומיד הזכירו השם 

אשר נצטוו ויפוצו הכלבים 

. מעליהם ויברחו ולא נראו עוד

ואחר כן הלכו הלוך ועולים עוד 

כמו מהלך יום ויהי לעת ערב 

 של שלג עצום מאד מצאו הר גדול

מן הארץ עד לשמים ומיד נתחזקו 

ל ויעקר "בשמות ובצירופים הנז

ל "ממקומו ובצירוף האחר הנז

נתבטל לגמרי וילינו שם בלילה 

ואחרי כן בבקר השכימו . ההוא

והלכו שני ימים אחרים וביום 

השלישי כעלות השחר והנה 

לפניהם ים גדול ורחב ידים אשר 

ולים עד היה הולך וסוער וגליו ע

ל "לשמים ומיד הזכירו השמות כנז

ויעברו בתוך הים ביבשה ובחצי 

היום הגיעו לחומת הברזל הגדולה 

יוסי ' מן הארץ עד לשמים ויקח ר

ל "הסכין אשר כתב עליו השם כנז

ויחתוך בחומת הברזל אשר היתה 

עוביה טפח ויעש בה פתח ויחזיקו 

את הפתח עד אשר עברו כל 

וברם החמשה תלמידים ובעת ע

נתעצל אחד מן התלמידים אשר 

' היה אחרון ונשמט הדלת מיד ר
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יוסף ונסגר על רגל התלמיד ונלכד 

רגלו ויצעק מורי ורבי הצילני כי 

נלכדה רגלי מיד הוציא רבי יוסף 

 הסכין וחתך בברזל סביב רגלו
ויעלו . ויעבור והדלת חזר ממקומו

לראש הר שעיר וילכו משם עד עת 

נה שם כמה ערב וימצאו בקעה וה

חורבות וישמעו קול כלבים 

צועקים ויבואו לתוך החורבה 

והנה שם נחבאים שני כלבים 

שחורים גדולים מאד זכר ונקבה 

וכאשר קרבו אליהם ויקפצו 

' עליהם לבלוע אותם והיה ביד ר

יוסי הטסים ומיד הרגיש כי הוא 

ל ולילית ויושט ידו הימנית "סמא

ויתן הטס בצואר הכלב הזכר 

, ית על צואר הנקבהוהשמאל

ותלמידיו בידם חבלים ויקשרו 

ומיד כאשר . אותם והטסים עליהם

ראו כי כלתה עליהם הרעה נפשטו 

מצורת כלב ונתלבשו בצורתם 

כצורת אדם ולהם כנפים ומלא 

עינים כמו אש בוערה ויתחננו 

ויבקשו מרבי יוסי ליתן להם לחם 

ומים כדי להתקיים ולעמוד 

נה אנחנו ויאמרו לו אדוני עתה ה

עם כל מחנותינו כפופים ואסורים 

בידך ואין בנו כח עוד ועשה בנו 

כטוב בעיניך רק תן לנו במה 

לחיות בו כי הושלכנו ממחיצתינו 

אשר היינו נזונים מזיו השכינה 

מאחורי הפרגוד ועתה למה נמות 

תן לנו מזון לחיותינו עד בואנו אל 

וימאן רבי יוסי כאשר צווה . שעיר

ת להם מאומה ויהי ולא רצה לת

המה הולכים בדרך רבי יוסי עם 

תלמידיו שמחים וטובי לב ופניהם 

ל ולילית עם כל "פני להבים וסמא

' מחניהם הולכים ובוכים וישמח ר

יוסף והתחיל לזוח דעתו עליו 

ויאמר מי האמין לשמועתנו שהיו 

אומרים שלא יעלה בידינו והנה זה 

היום ישמחו השמים ותגל הארץ 

אז ענה . מלך' בגוים הויאמרו 

ל ויאמר ידעתי כי יכול תוכל "סמא

ולא יבצר ממך מזימה ויבכה בכיה 

גדולה ויאמר אדוני מה תפחד 

ממני ומכל מחנותי אין לנו עוד 

שום כח וחוזק והננו כולנו תחת 

ידך לעשות רצונך אלא יותן לנו 

דבר מה להחזיק רוחינו כי במה 

. נעמוד ונתקיים עד בואנו שמה
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יוסף ויאמר לא אתן ' רויען 

מאומה כאשר צווה ויהי בבואם 

יוסף ' קרוב להר שעיר לקח ר

ויאמר . קורט לבונה להריח בה

ל ואם לא תתן לי אכילה תן "סמא

לי מעט מזה הלבונה אשר בידיך 

יוסי את ידו ' להריח בה ויושט ר

ויתן לו מעט מהלבונה אשר בידו 

ל ניצוץ אש מפיו "ויוציא סמא

בונה ועודינה ביד וישרוף את הל

ל "יוסי ויעל עשנה לאף סמא' ר

וינתק את המוסרות והחבלים 

וישלך מעליו את טסי העופרת 

ויתנגד הוא עם חיילותיו ויפגעו 

בתלמידים וימותו מהם שנים מיד 

ל "מקול התרועה אשר הריע סמא

וחיילותיו ושנים אחרים נפגעו 

יוסף לבדו ' ויצאו מדעתם ונשאר ר

והוא עייף ויגע הוא ותלמיד אחד 

ומשתומם ולא ידע כי בנפשו נתן 

לו הלבונה והקטיר לפניו באופן 

ז ונתבטלו כוחות "שעשה אותו ע

י "הקדושה שבטסי העופרת ע

הקטרת ובעונות לא שמר דברי 

המלאכים ובאותו רגע היה כל 

ההר עשן חשך ואפלה ובת קול 

יצאת ואמרה אוי לך יוסף ואוי 

 לנשמתך שלא שמרת אשר צויתה

ז והקטרת קטרת "ועבדת ע

ל והנה הוא רודף אחריך "לסמא

לטרדך מן העולם הזה ועולם 

' ותלמיד האחד נשאר עם ר. הבא

יוסי עייף ויגע וחלש והגיע עד 

שערי מות וישבו שם תחת אילן 

אחד כמו שתי שעות וינוחו ואחר 

כך קברו שני התלמידים והלך לו 

רבי יוסף עם תלמידו האחד לחזור 

פכו תואר פניהם לדרכם ונה

חשוכים ירוקים וחלשים ביותר 

והשנים האחרים נכנס בהם שד 

וברחו והלכו להם אשר לא נודע 

באיזה מקום עד כי לבסוף באו 

לעיר צפת אחר חדש ימים ומתו 

בקרוב מחמת הצער שהיו מצערים 

  . אותם השדים

  

È¯Á‡Â˙‡Ê יוסף לעיר '  הגיע ר

צידון ושם ישב ויצא לתרבות רעה 

ראה שלא נעשתה עצתו כיון ש

' ובפרט ששמע הבת קול הנז

נתייאש מן העולם הבא וכרת 

ברית עם לילית המרשעת ומסר 



נורא   ילה ריינהיוסף ד' מר   מעשה ריט 

עצמו בידה ותהי לו לאשה והיה 

מטמא עצמו בכל טומאות עד כי 

בשמות הקדש ושאר שמות 

והשבעות אשר היה יודע היה 

משתמש בהם להרוג והיה משביע 

רוחין ושדין בכל לילה להביא לו 

שר יחפוץ וכה משפטו ימים את א

רבים עד כי אהב מכל הנשים אשת 

מלך יון והיה מביא אותה כמעט 

בכל לילה ובבקר היה מצוה 

ויהי היום ותאמר . להחזירה

המלכה אל המלך כי בכל לילה 

בחלומי מביאים אותי למקום אחד 

ונזקק לי איש אחד ובבקר אני 

מוצאת את עצמי במיטתי ואני 

ולא ידעתי מלוכלכת משכבת זרע 

מאין יבא לי זה אז המלך הרגיש 

בדבר ושלח לקרוא לחרטומים 

ושם אותם שומרים בבית המלכה 

עם נשים אחרות ויאמר אליהם 

שיהיו מוכנים וזריזים בהשבעות 

ושמות הטומאה לעכב אותם 

שיבואו לקחת המלכה וכן עשו 

ובלילה ההוא . וישבו על משמרתם

יוסי ומיד ' באו השדים כמצות ר

ישו ועשו פעולות והשביעו הרג

אותם לדעת מה זה ועל מה זה 

ויאמרו השדים אנו שלוחי רבי 

יוסף אשר יושב בצידון מיד המלך 

שלח שר צבא אחד בספרים 

ומנחה לשר צידון כי מיד ישלח לו 

יוסף חי להינקם ממנו ולעשות ' לר

ויהי כאשר ראה . בו יסורין קשים

יוסף כי כלתה אליו הרעה ויודע ' ר

ר על פי השדים אשר שלח הדב

מיד קודם שהגיע הכתב לשר 

צידון הלך והשליך עצמו לים 

ואני התלמיד החמישי . ומת

נשארתי לבדי מוטל על ערש דוי 

כל ימי ואין רפואה למכתי וכל 

אברי מרתתין ואין לי מנוחה מן 

השדים וכתבתי זה המעשה לזכרון 

. ירחם עלי ויאמר לצרותי די' וה

אודה מאיר כה דברי התלמיד י

ל "אשר היה במעשה הגדול הנז

  :עד כאן, יוסף דילה ריינה' מר

  

È‡Â המעתיק העתקתי אותו 

מכתבים ישנים בלויים מאד אשר 

מצאתי אותם בגניזות ספרים אשר 

ב בכאן וכתבתי "בצפת תוב

המעשה הזה לאות ולזכרון למען 



נורא   ילה ריינהיוסף ד' מר   מעשה  רכ 

אשר לא יקרב איש זר להביא 

הגאולה הגם שאפשר שיפציר 

וגם מזה נהיה . תוהדבר בחכמ

למוסר והשכל במה שאמר שלמה 

בכל לבך ואל ' בחכמתו בטח אל ה

בינתך אל תשען שהיה ראוי שלא 

יבטח על בינתו וחכמתו ויהיה 

ה וגם שמזה יראה "בטחונו בהקב

מ וסיעתו "האדם כמה מתחזק ס

מעונותינו שבשביל דבר מועט 

כזה נתבטל כח קדושת השמות 

מו הקדושים ונתגבר וחזר למקו

וגם יראה כמה גדול כח השמות 

הקדושים ובזה ילמד ליראה את 

השם הנכבד הנורא ויחזור 

בתשובה שלימה לפניו יתברך 

י "ובזה יבא הגאולה השלימה ע

ה בעצמו יחזיר שכינתו "הקב

למען קדשו ויאודה וישראל בבנין 

  . ר"אריאל ובביאת הגואל אכי

  
  א"תושלב
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